
R@vaha podb Píbny á 1

Whlášky č, 500/2002 sb,

,1čeiní závě*U šoučásně
s doručením dgňového pilznání

1 x pí§lušnánlJ liffinčnlmu

RozVAHA
V plném rožsahu

ke dni 3í.12.20í6
( v celých tisíoích Kč )

Rok Měsic lč
20í6 26460980

obchodňI níma nebo llný nážď účel.l jsdno!ry

openone a,§.

sldlo nebo bydlišě účelní jednollq
a mlsto podnikánl liši,lis3 od bydllšlě

Jankovc4va 1566/2b
Plaha 7
170 00

ožfiáéní AKTMA

b

či§.
řád,

c

Báné úétní obdobi /inulé úĎ obdob

Bnrito
1

Korekcs
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVAoELKEM součet A, 3ž D. 43 443 -15 797 27 u6 24 59o

Pohledávky za upsaný žákladni kapilál 2

B DlouhodobÝnáietek součetB,l,ážB.lll, 3 23 308 -15 446, 7 862 4 a45

B.l.

B.l.i,

B.1.2.

B,1,2.,l.

B.1.2.2.

B,1.3,

B,1.4.

B,1.5,

B-1.5,1.

B.1.5,2,

olouhodobý nehĎolný majelok so!čá 1.1, až 1,5, 4 21 639 -13 833 7 806 4715
Néhmotné výsledky výzkumu a výrcjě 5

6 21639 7 806 4715
7 21 639 -13 833 78m 4715

oslálnl oÉnite|ná plává a

9

ostatní dlouhodobý nehmotný m.jétek 1o

P<§MnUté zálohy na dl, nehmoiný májáék a
nedolončénÝ dl uéhmot.Ý mri.Jék

11

Po§Mnuie žálohy na dlouhodobý nehňotný májet€k 12

Nedokonč€ný dlouhodobý nehmoiný maiěiek 13

B,ll.

B,l1.1,

B,l1,1,1,

B,l1.1,2,

B,11,2-

B,l1,3.

B.ll.,(,

B.11-4.1.

B,l1.4,2.

ts§Á3,

B.l1.5,1.

B,l1.5,2.

Dlouhodobý hmdtný májďek soua€t l1.1, ď l1,5, 1 669 -1 613 56 130

15 100 -7a 22 í00

16

stavty 17 í00 -78 1o0

Hmobó movi!é Vě.iajejich soubory 18 1Bo4 _970 u 30

o@íovecl lozdll k nabylému maje|ku ,I9

oslálnl dlóUhodobý hmohý mgjďer 20 565

Pěstnel§ké célky tNalých porcstó 21

Do§pělá zvřEtá á iejich skupiny 22

$íl ú\DubnĎObl hnú]Ď ]rrablň bb5
Pd,\1/l,aua zábhí G dI hn tný ňdieék a
n.d6k..ř.nú rll
PNMnUlé zálohy ná dlouhodobý hmolňý málďei

Nedokončený dlouhodobý hmotni majet€t( 26

a,lll.

B.ll1.1.

B.ll1.2.

B,ll1.3,

Dlouhodobýfnanční maiétsk součetll1.1, 9žllt,7. 27

Podily - ovléd.ná nebo ovláday'cl osoba 28

zápličlq a ú\,€ry _ ovládaná n6b6 ovládajicl osoba 29

30



označení AKŤMA

b

čís.
řád.

Běžné účetníobdobí /linulé úč. obdob

Brutto
1

Korekce
2

Netlo
3

Netto
4

B.ll1,4.

B.ll1,5.

B.tl1,6.

B.llt,7.

B.ll1,7.1,

B,lll7 2

zápůjčky a ltlĚ.y _ podstalíý vliv 31

ost]átnl dlouhodobé cenné Pap|ry á podlly 32

Zápújčky a úvěry - o§iatní

osláhí dlolhodóý linanří majetek 34

Jiný dlouhodobý lin§nčnl máj6ték

PosMnuté álohy ná dlouhódobý íinanční majetek 36

c oběžná áKivá součet c.l, áž c.lv 37 2003,4' _351 19 683 19 6í0
c,L

c,1,1.

c.|.2.

c,1,3.

c,1,3.,l,

c.1,3.2.

c,1,4.

c.1.5.

zásóhy součét 1.1- až 1.5, 38 10 549 10 549 10 312

39

N€dotončéná výrcba a polotovary 40 ,10 549 10 549 10 312

4,|

42

zbož' 43

lvladá á o§ktnl žvlňatá a jejió §kupany

PsMnuté álohy na žásóy 15

c.ll,

c,ll,,l.

c,11,1.1,

c,ll,,1.2,

c,11,1.3,

c.l1,1.4.

c.l1.1,5.

c.l1,1,5.1,

c.l1.1,5.2,

c.l1.1.5.3,

c.l1.1,5.4,

c.n-2.

a.[.2.1.

c.l1.2.2.

c,l1.2,3,

c,l1,2,4,

c.l1.2.4.1.

a.l1.2.4.2-

c.l1.2.4,3.

c.l1.24.4.

c.ll.2A,5.

c.ll.2A6.

Fohledávky součétl!,1. ťl1,2. 46 943r' _351 9 083 9 268

D|ouhodobé pohledávky 927 927 9,15

Pohledávky ž obchodníó \raahú 4a 927 g27 915

Pohledávky _ ovládaM nebo ovládállcl o§oba 49

Pohledávky - pod§látný vllv 5D

odlož€ná daňová pohledávka 51

52

Pohledávky za §poledl ky 53

olouhodóbé posMnué zeohy 54

55

56

Králkodobé pohledávlv á7 8 507 -351 8 156 a 353

Pohl€dávl9 z obóodnlch v2iáhů 58 7 809 7 45a 7 469

Pohledávky _ ov|ádaná nebo ovládejicl osoba 59

Pohl€dáVty - pod§laliÝ vliv 60

61 698 698 8M
Pohledávky 23 spobčnlky a2

sooiál.i zabozpeč€nl á ždravotni Poii§ění 63

stát - dáňové pohledávky 64 197

KráťGdobé po§kyhulé zálohy 65 698 698 687

66

67



označení AKTlVA

b

čís.
říd.

Běžné t]č€tní obdobÍ Jlinulé úč. obdob

BrUtto
1

Koíekce
2

Netto
3

Netto
4

c,lll,

c,ll1.1,

c,ll1,2,

Kíátrodobý lináncnl fi ajel€k soucet ll1,1..ž ll1,2, 68

Podíly - ovládaná nébo ovládajicl osoba 69

ostátnl kráť{odobý linanční Baietek 7D

c,lV,

c.lV1,

c!V2

Peněžní plNlledlry součet lV.1 , až lV,2, 71 51 51 30

P6něžnl pbstřédky v poklad.ě 72 46 16

Peněžnl proslňedky na účtech 73 5 5 3

D.

D,1,

D.2.

D,3.

čásové óriš6nl áktiv součet D,1, až D.3, 74 ,l01 101 135

Náklady Pli§ích obdobl 75 97 97

Komplexnl náklady přlštlch obdobl 76

77 4 4 3



označení PAslVA
čís,
íád.

stáv v běžném
úó€íním obdobl

5

stavvminulém
účetním období

6
PASIVA cElKEl\i sóučét A ážD 7a 27 u6 24 59o

Vláslnlkapilál součelA,l. ážA,Vi, 79 1o771 9 494

^.1.2

Zalládnl\apirál souÉtl,1, až 1,3, 80 2 000 2 000

a1 2 000 2 0o0

u
změny ék]adnlho k apilálU a3

A.ll,

A,l1.1,

A,I1.2,

A.l1.2.1,

A.r1.2.2.

A.r1,2,3.

A,a1,2,4,

A,l1,2,5

Ažio á l€pitálové iondy součel l1.1 , až l1.2, 84

85

a6

oslatnl kápitálové fondy a7

oceňoYacl rozdily z přeeněnl majelku á záVazkú (r/_) aa

oÉňovad Ezdiv z Pleceněnl pli přeměnách obchodnió ko.ponc] (+i) 8§

Rozdlly z Pňeměn obchodních ko.poÉ.J (+l) 90

Rozdlly z oénéní pli pňeměnách obchodní.b koPorácí (+l) s1

A,lll-

A,ll1.2

Fondy že dsk] součél lll,1 , .ž ll1.2, 92 400 400

93 /í00 400

statuiáml e oslátni íondy

A,lV,1,

^.ly.2,
A.lV,3.

VÝsledek hospoda'enl ninulých let (+L) souel lV,1, a lV,3, 95 7 094 8 675

Neřozděle.ý žisk minuÝó |ei 96 7 D94 8 675

Neuhlaená náa minulých le! c)

Jiný Výsledel hospodalenlminulých lel (+/-)

Výsl€dek hospodáiěnJ běžného ,lč€tního obdobl (+l) 99 1277 _í 581

Rozhodnuto o záohové výplalě podJlu na zisku G) 100

B +c cúl zd-ó.e souéel B, + c, 101 16456 14 82o

B.

B,1.

B.2.

B,3,

B.4,

Režerw souét B,1. až B,4_ 102 263/' 2 706

Reze,va na dochody a Podobné závazlq 103

RezeNa ná daň z příimú 104

Reže.w podle alášlníó právních předpisů 105

106 2634 2716



označení

a

PAslvA

b

čls.
ád.

slev v běžném
úč€tním obdobi

5

stav v minulém
i]četnlm óbdóbí

6
c, záýe*y součet c,l, až c.ll, 1a7 13 a22 12114

c,l,

c,1,1.

c,1,1.,l.

Q,1,1.2,

c.1.2.

c,1,3,

c,1,4.

c,1,5.

c,1,6.

c.1.7.

c,l,E.

c.1,9.

c.1.9.1.

c,1,9.2.

c,1,9.3.

Dlouhodobé závežky sóuěet 1.1, áž 1,9- l0a 5 899 6 575

l09

11o

111

zá@ky k úvěrcvým instituclm 112 899 1 575

Dlouhodóé přisló álotry 113

závsžky z obchodních yzláhl) 114

Doohodobé směnlry k úhladě 1.15

zvdlry - ovládaná nebo ovládáilcí osobá 116

zá@k1- Podstáný úiv 117

odložéný daňo!ý závázek 118

119 5 000 5 000

Závaky kó společníklm 12o 5 0o0 5 000

121

122

c,ll.

c.l1.1.

c,l1.1.1,

c.l1,1.2.

c.u.2.

c.l1,3,

c.ll.4.

c.l1,6,

c.l|,7,

c,l1.8,

c.l1.8,1.

c.!1.8,2.

c.l1.8,3.

c,l1.8,4.

c,l1.8,5.

c,ll,a,6,

c.ll.8.7,

Kíán6do€ závaky součet l1,1. až l1,8. 123 7 923 5 539

1u

128

126

závazlq k úvé.óvÝm insliluďm 127 3 843 126,1

Krátkodobé padó zjlohy 12a

zá€zlry z obóodíích ý2tah0 129 1 327 1 579

Kíálk dobé §měnlry k úhřádě í30

závázlq - ovládáná nebo ovládajlcl osoba 131

ávažky _ Podslabý vliv 132

2753 2 699

záVazky ko spol€čnlkům 134

Kákodobé fi nančnl výpomoci ,l35

závázlry k žaměstnandn 136 711 589

závazly ze sodálnlho zábe4eenl . ždEvot llho pojišténl 137 434 355

stál _ dáňové žávazky a dolac8 138 939 1 094

130 654

140 7 7



oznaĚenl PAslVA

b

čis.
řád.

stav v běžném
účptním období

5

stav v minulém
účetním obdob!

6
o,

D,1,

D,2,

casové íDaišenípasiv součel D.1, až D2, 111 41g 276

142 20 43

143 399 233

seslaHodné: 23.1$,2017 Podplsovýáa 8tafuláfilhooí§ánulič€t'iědnou<y
něbo podplúvý Eor fozidé osoby, ldeiá ie účétní je{inoi<ou

/*-
PÉvnifoma úĚélrú íedno ,q

akciová společnogt poslqtování soÁ^/a€ 8 poredenslví v
oblasti háldwáré á §oflwále



Výkaž ziskd a zlráty Vé dílhovém
ěeněnlpodle Plílohy ó, 2
ýyh|ášky é- 500/2002 sb.

úče1ni závěrku současně
s doruč€.im daňového pňznáni

1 r přisl!šnémL] fiňánčníňu

víxnz asxu e zrnÁry
v plném rozsahu

k€ dni 3,1.12.2016
( v célých iisících Kč )

Rok [rlá§íc lc

2016 26460980

obchodnl f ma nébo jiiý název úče1.1 jednoiky

openone a.s, akcoVá společnost

sldlo nebo byd]išiě ,]čělii jednotl(y
á mlsIo podnikáni liš!]i se od bydlišié

Jankovcova 1566/2b
Praha 7
170 00

oznáčenI TEXT
číslo
ádkl

skliečnost v účelním období

běžném
1 2

I Tžbyz prodeje ÝrFbků a s]užeb 31o22 34 585

ll, 2

Výkonová spotfub! §oUčétA,], ažA3, 3 17 385 17 518

Náklady Wnáložené na p.odané óoží

spolleba malenálu a energie 5 869 761

6 16 516 16 757

B 2-Ťěna siavu zásob viásiní ůnnosI] (+l) 710

c, 3

D,

D, ],

D2-
D- 2,1.

D. 2-2,

osobrí nák ad} soLdrl D,', á} D,2, 9 147o5 ]3 255

]0 10 810 9683

Nák]ady na soci áln i za bezpečěnl zdlavotni pojišiěni a 6lalnínák]ady 1] 3 895 3 5a2

Nák]ady na sóliálni zabezpeĎ€ni á zdravolní pojišiěni 1? 3 649

]3 246 330

E,

Ě, 1,

E. 1.1.

E. 1-2.

E- 2.

Uplaly hodnot v píowznl oblasi] §oučetÉ,l,ažE,3. 3 507 4145

Up6vy hodnol dlolhodobého nehmolÉho a hmoiného ma]€tku ]5 3 507 4145
_ Uplary hodnol dlólhodobého nehňotného a hrnohlého majelkú _lNalé 16 3 5o7 4145
_ UpEW hodnot dlolhodobého nehňoLiého á hňoléhó ňájétkú , dočašné 17

l8

Upravy hodnol pohledáÉk 19

lll,

lll- 1,

|l1.2.

lll 3

oslaint prcVozni výnosy součélll1,1,ažll1,3, 2a 122 125

Tžbý z prodaného dlouhodobého majeiku 21

Trtby z píodaného mdleriálLr 22

12, 125

ostaln1 píovoznl náklady souóél F,1 , áž F.5, 32o 42

Zůsialková cena p.odáné ho dlou hod o bé ho majeiku 25

zůstatková @na p.odaného rolenáU

Dáně a popblky Ý provozni oblasli 13 7

Rezee, V piovozni ob]asli á komplexni nák]ady pllšiích obdobJ 98 -125

2a9 160

PovozníWsled€khospodaňgni(+/-) l, + ll,-A, -B.-c, - D,- E.+ lll, F. 1 n09 _970



ožnačení

a

TEXT

b

:íslo skutečnosi v účeiním období

běžném
1 2

lV

lV, 1,

lý2

Výno§y z dlouhodobého nnančílho majelku - podíly součei lV,1 , až lV,2,

Výnosy z podílú ovládaná nebo ov,ládájícl osoba 32

G, Náklať vynáložené na prodané podlJy

V, 1,

v,2

Výno§y: osta|niho dlouhodobého finančnlho majetku součelVl, ažV,2,

Výnosy 2 ó§lalnlho dlouhodobého fnančniho majeiku - ovládáná nebo ovládajlcl

oslahi ÝinosY z osialn'to dlouhodobétol1ančnlho máJéllu

H Náklády soúi§ejícl B oslatnim dlouhodobým fnančním májelkem 38

\l, 1,

v|.2-

VýiosóVé úful<y a pódobné ,.,j'no§y součét Vl- 1 , až V1,2, 39

Výnosové úfuky á pódobné ,/ýno§y _ ó!,1ádaná nebo ovládající osoba

o§all)í \.ýnosové ,jíoky á pódóbn! Výnosy 41

l, Up.av! hodnot a r*rvy Ve fnánčnl oblasli 12

J, 1,

J,2

Nákladové úroky a podobné nákiadv souče1 J,1 , až J,2, 43 424 €1
Náklado!€ úroky a podobné náklády _ oliádaná nebo ováda]'ícj osoba 424 4a1

oslaLrí nákladóvé úro|1a podobné nák]ady 45

\l! 46 5

113 136

Fjnaňčil výsledek hospodařěni(+l) |V- _ G. +V, - H. + V|, - |, _ J. +V||, _ K, 48 €11

Výsledek hospódařeíJ pňed zdaŇnií] (+/_) ' (ř- 30) +' ť 48) 49 1277 _1581

L,

L. 1,

L. 2.

Daňzpřímů součel L.1. áž L.2-

5l

Daňz přlimú odložená (4r)

V)'sledek hospodaíeni po ždáněnl (+l) - c 4§) - L. 12n -1 581

Prevod podíl! na Ýýsledku ho§podalenl §polečnlk(rm (+/,)

Výsledek hospodaiení * (t 53) " M, 127,| ,1 581

c'§ť obBl a účelni obdobi ]-+ l|.+ ||l, + |VlV+V1, +Vl|, 56 31 149 34 716

sg§la!€nodne: 23.a6,2o17 Podpisowzirnam státL]iáního oryáiu,]čétni jednoli<y
nóo podlisoýý vzol Ýické §§oby, Kerá je úč€nri jednotkoLl

/! \ : 
-

prání forma Úč€tnl jednolky

akciová společnost poskt lování §ofl\,varc e poládenstvl v
oblasti hardwarc a soflwarc



Příloha k účetní závěrce - OpenOne a.s. - ke dni 31 . prosince 2016

Příloha je zpracována v sauladu svyhláškou 50a/2a02 sb ve znění pozdéjšich předpjsú, kterýn se stanoví absah účetní
ávěrky pro poclnjkatele. Údale pritoty vycházejí zúčelnich písennasti účetni jednotky (účetní dóklady, účetní knihy a
oslatní účetní písemnosti) a zdalších podkladů, které má účetní jednolka k1iispaici. Hodnotové údak jsou vykázány
v c6lých tisících Kč, pokud neni uvedeno jinaR.

Běžným účetnín obdobím se rozumí účelní obllabi od

Mjnulým účetním obclabin se rozumí účetní obdobi ad

1 1 2a16

1.1.2a15

do 31.12 2016

do 31 12 2015

A" obecnó údaig

1 . Popls úěétní iédnotky ( § 39 od§a 1 vyhlášky )

obchodníf íma :
sidlo ]

právníforma 
]

]óo :

Dló:

beze změn

čbnové sl

openone a.s.
Jankovcová 1566l2b Praha 7

akcioVá společnost
26460980
cZ26460980

Rozhodující předmět činnosti : posMování soítwale a poradenství v ob|asti software
Datum vzniku společnosti : 20. červen 200í

organizační stíuktura účetníjednotky aieií zá§adní změny v uplynulém účetním období:

osoby podílejícíse na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název
p.áVnické osoby

Bydlaště, sidIo
§ledované úe€tni

obdobi
Podil ti. % Podíl |j../"

Micha Beránek Libočanská 843, Praha 9 55 55,00% 55,00"l

Martin Literák Terezinská 701, Plaha 9 20 20,0o% 2a 20,jaól.

Jan Pasteiřík Puí]ryňová 1642, Ři&ny 15 15.00% 15 15,00%

PavelTůma Pískovcová 735, Praha 9 10 10,00% 10 10,00%

né v běžném účetním období v obchodním
Druh

ke změně trvalého byd]išiě p, N4ichala Beránka z Ulice U stírky 2036/8, Praha 8

adresu Libočanská 843/8, Praha 9

ové statutárních a dozorčích k rozvahovému dni :

Jméno a příjmení

i\,4ichal Beránek Předseda před§tavenslva

Č]en předslavensiva

Člen piedstavenstva

před§eda dozolčí rady



2, Majetková ěi smluvní §poluúčast úěetní jednotky v iiných ( dceřiných ) spol9ěnost8ch ( § 39
odst. 2 Vyhlášky )

M4atková §poluúěast vyšší než 2070 l úč€tní iednotka nemá takovou §poluúěast
Účast úěétní |ednotky vé §pol9čnostooh, v nichž jé účetní iédnotka 3poléníkem s néomezeným ručenim I
nenl

3. zamě9tnanci spoléěnosti, o§obní náklady ( § 39 odsí 3 vyhlášky )

4. Poskytnutá peněžitá čijiná plnění a§ 39 odst. 4 vyhléšky )

Výš€ peněžního a natuíálního plnění síáyalíclm členúm orgánú: nebyla v .oce 2016 poskytnuta
Výše peněžního a natuálniho plnéni b,ývalým členúm oígánů: nebyla v íoce 2016 poskytnuta

B. Použivané účetní méiodv. obecné účetní zásadv a způsobv oceňování ( § 39 odsí, 5

Předkládaná účetní závérka společnosti byla zp?cována na ákladé zákana č- 563/1991 sb-, a účelniclví a na základě
opatře1i Minislersf'a fnancí ČR, lderýnj se stanoví pastupy účtavání a obsah účetni 2ávěíky prc podnikalele.

1. způsoby ocenění a odepi§ováni ma,ietku ( § 39 od.sr, 5a vyhlášky )
í,1, zásoby
Účtování rá§ob je prováděno :

společnost ev due žásoby nedokončené yýroby Ve Výšl 10 549 tis, Kč

Z toho 8 676 t s, Kč setýká společnosiiBEliMULTIMED]A lNTERACT VE s.í,o,,

Na zák adě usneseni Niěstského soudu V Praze č,j, N,4SPH 88 NS 3736/2016_A,9

zé dne 1,3 2016 bylo rozhodnuto o úpadku djLJžníka a proh]ášen na jeho majeiek konkurs

z dŮVodu opatmost ]§me se rozhodli posečkat na \^i,sledek konku.sniho iíZeni

zaměstnanci §pol€čnósti včetně říClících pracovnikŮ

zaměstnanci
spoleČnosti

z toho ňdících
píacovníkú

Běžné
účetni

Minulé
účetní

Běžné
účetni

Minulé
úěetní

Průr.ěíný počet zaměstnancú 1 21 2

10 81c 9 683 1 201 1 19E

Jdměny členúm siatutámich a cozorčich orgánŮ společnosti 0 c

Náklady na sociálni zabezpečeni a zdrávotni po]išiěií 3 64§ 3 252 408 40i
sociálnínáklady 24t 330 21 22

o§obni nákledy c€lkem 1470| 13 265 1 630 1 62€

slatutárníoígány a č|enové statutárních a dozorčích orgánú

siatutařnl orgány
a ělsnové

statutámích
oroánú

čbnové dozořčích
ořgánú

Běžné
účetní

lvinulé
úč€lnj

Běžné
účetní

Minulé
účetní

Prúnrěrný počet osob 3 1 1

N4zdoVé náklady 0 0 0

cdměny členůnr stáiutárních a dozořčich oígánú společnosti 0 0 0

\ák]acy na socjálni zabezpečeni a ždmvotni po]išléní 0 0 0

sociálnínáklady 0 0 0

o§obní nákladycelkem 0 0 0



Výdej ze skládu je účtován :

'iyto účetni případy se V běžném účeiním obdobi U účétníjednotky nevysk}tly.

oceňováni zásob vytvořených ve vla§ini režii je provádéno :

'Ve skulečných výrobních nákládech zahmujícich přimé nákady a ýýrobní rež]i

oc€ňováni nakupovafiých žásobje Prováděno :

' Mo účetni přjpady se V běžnérn účetním období Lr účetníjednotky ne!rysk}tly.

1,2. Dlouhodobý maietek

oceněni dlouhodobého hmotného i nehmotnáho máletku vytvořeného vlestníčinno§tí

'dlouhodobý nehmotný majetek by]oceňován V|astními náklady Ve sožení: přirné nák]ady + \.irobnírežie + správnírežie

1.3, cenné papíry a podilyI
- ty,io účetnípřípady se V běžném účetníín obdobíU účetnijednotky ne!ryskyty,

í,4, odepisování

odéplsováni dloUhodobého hmotného májétkU

'odpiso\.i plán účetnich odpisú d ouhodobého hmotného ma]etku sestavila účetníjednotka V interních směrnicich, kde
\ycház€]a z předpokládaného opotřebení zařazovaného majeiku odpovídajíciho běžnýnr podminkám jeho použiváni účetni
a daňové odD sv se nerovnaii

odepisováňi dlouhodobého néhmotného majelku

' odpisový plán účeiních odp sů dlouhodobého nehmotného nrajeiku Vycházé z ustanoveni § 28 ocjst, 3 zákona č 563/,]991
Sb,, o účetnictví, Dodžuje se zásáda jeho ódepsáni V úč€inictvi nejdél€ na pěl let od jeho pořízení, úóetnj a daňové odojsv
§p_lclallqú

Daňové odpi§y _ použité melody

'rovnoíněrné odp §y

systém odepi§oVání drobného dlouhoclobéhó majetku

* Drobný d ouhodobý hmotný ma]etek do 40 000, Kč]€účtovándcnákadůspolečnosiipřjzařazenidopo!žíVáninaúčet
501 _ Spoiřeba maiel ált]

'Drobný dlouhodobý nehmotný nrajetek do 60 000,_ Kč je účtován do nákladú §po ečnosii na účet 518, ostaini s užby,

2. odchylky od metod dle § 7 ,ákona o účetnictví ( § 39 odst _ 5b vyhlášky )
'tyto účetnípřípady se V běžném účetninr obdobíu účeiníjednoiky nevyskyl y

3. způsoby korekcí oceňováníaktiv í § 39 odst, 5c vyhlášky )
3,1, opravné položky a oprávky k maietkú

Druh opravné Položky/ oprávky zpú6ob §tanov€ní oP zdroj informací výpočlu oP
3P k p6hledáVkám dle zákona o rezeruách 5a1" poh]edáVky po splatnosti

opravné položky k:

Minulé účetniobdobi Běžné účetníobdobí

zúětóvá zůst iék-

_ d ouhodobémU majetku c 0 0 0

c 0 0 0
íinančnímL] nrajetkU 0 0 0 0

_ pohledávkám zákonné 114 67 181 181 2a4 11 351
.pohledáVkám _ o§tatní 0 c 0

celk6m |0 0 ! 0 0



3,2. Přepočet cizích měn na čoskou měnu

Piipřepočlu cizích měn na českou měnu použiVá spo]ečnosi:

denni kuís Vyh]ášený ČNB a platný V den uskuiečněni účetního připadU

Aktiva ] pasva V cLzich měnách vrykázaná k rozvahovénu dni byia přepočtena kuřsBm ČNB p]atnýnr k íozvahovéínu dni

3.3, stanovení reálné hodnoty ma,i€tku a žávazkú oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnol

'Ty4ó účetní piípady se V běžnénr účetním obdobi u účetnijednotky nevysk},lly

c. Doplňuiíci údaie k Rozvaze a k VÝkazu zisků a ztťát í § 39 odsí, 6 až 12 Vyhlášky )

1, Položky výžnaínnó přo hodnocenímajetkové a finanční§ituace účetnijednolky ( § 39 odst.6 vyhlášky )
Financování Vlastním zdro]i a ínancováni úVěrem

lr,4a]eikové oceněnije v souladu se zákonem

'1,2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohl€dávky
'T!,to účetni připady se v běžném účetním obdobi ! účel.i]ednoiky .€!rysk!'lly.

1,3. Roz€nly

í.5, vazky po splalnosti k6 stiátním orgánům: novysMují se
í.6. Rozpi§ přijatých dotací na inv€tiční a provozní účely: nebyly po8kytnuty
1.7. DaIší doplňuiíci údaje
í.8. Další víznamné položky, iejichž uv6déní 16 podstatné pro hodnoconí finanční a maretkové
situaco a Ýýsledok hogpodaření účetní jednotky

MinuIé úěetníobdobí Běžné účetní období

zúč|oÝá

0 0 c

Režerua na daň z pií]nrů c 0 0 C

oslatnj rezer\/ý 2 89€ 2 556 214t 2 7a6 2 466 2 53€ 2 634

odlažený daňový úvazek C 0 c 0 0

ce!kem 0 0 0 0 0

1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry

zpú§ob žajlštění

Druh yýznamné položky
Finanční vyjádření vlivu na

sm olva o zápŮjčce, Beránek 5 000



2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků ( § 39 od§i 7 vyhlášky )

2.1, Pohlédávky po lhútě splatnosti

Počét dnú
Běžné účetni období Minulé účetní období

z obchodního stl/ku

Do 30 211 0 137 0

30_60 0 0 0 0

60-90 0 0 0 0

90 - 180 0 0 0 0

180 a více 569 0 683 0

celkem 7a3 0 820 0

2.2. hútě splatnosti

Počet dnú
Běžné účetní období lM:nulé účelníobdobi

z obchodního §§/kU ostatní

Do 30 0 0 24 0

30_60 0 0 0 0

60-90 0 0 0 0

90 - 180 0 0 0 0

180 a vice 0 0 0 0

celkém 0 0 0

2.3. D|ouhodobó záva.ky v€ lhútě 5platnosti: společnost ne§viduro

2.4. Dlouhodobé pronáimy maletku : společnost majetek neprona!ímá

2.5. Á4áék záižéný ziáslavním p]ávem nebo věcným břem€nem;
společnost neevidujg žádný tákový majet6k

2.6. Penzijní

Druh závázkú
Běžné účetniobdobi Minulé úč€tniobdobí

výše závazkú ,.ýšé závažků
>enzijní připo]išiění 2 0 2 0

Komen€ř k tabulce : ínzdy 1212016

2.7. závazky vúěl iednotkán v kon§olidaěním oelku :

§polečnost nepodléhá konsolidačnímu celku

2.8. vý2namné Událo§tl, kt€ré naEtaly meri rozvahový,m dnem a okamžlkem §ostavení úč€tni závěr*]r
společnost žádnó Vknamné události neeviduje

3. |nformace, kieré nejsou vykázány v rozvaze ( § 39 odst 9 vyhlášky )
3.1 . célková výĚe závazkl, které neJsou Wkážány v ložvazo: n.jsou .vidovány

3.2. TřŽní hodnota díobnóho dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Druh majetku Běžné účetní období Minulé úč€tní období

Drobný dlouhodobý hmoiný majetek 1 013

Drobný dloLlhodobý nehmotný majetek 0 0



4.1. celkové na odměny statutářnímu audilorovi

Výše odměny na : Běžné L]četníob.lobi Minulé účeiní období

cov]nný aud]l účeini záVěíky 0 0

iné oVěřoVacislužby 0 0

7a 7o

iné neauditorské slUžby 0 0

celková Yýš9 nákladú 70 70

4. Další povinné informace ( § 39 odsí, 10 až 14 vyhlášky )

ČIeněni

4.4. zřizovací výdaje
' Zřizovac i q'daje nejsou obsaženy v b lanci ůčetní]ednotky

4,5. lnformace o trváni předpokladu nepřetržitého pokíáčováni činnosti účetníjednotky
Účetní]ednoika předpokládá da]ši nepřeiržilé pokračování činnosti V nás edljícjch letech

c4.2. clenění tžeb z prodeje zboži, služeb a výřobkú v členění podle druhú činností

Druh člnnostl
aěžné úč9tníobdobí Minulé účetni období

zb§ži sltržby výrobky zboži služby Výrobky

konzulace, raplemenlace 0 19 041 0 23 838 0

0 4 213 0 3 673 0

0 413e 0 4 037 0

0 2 97c 0 3 037 0

celkem 0 31 o22 0 34 585 0

4.3. cleněni tržeb z prod€je zboží, služ€b a v!ýrobkú v členěni podle zeměpisného umístění trhů

Druh činnosti
Běžné úéetníobdobí Minulé účelníobdobí

zboží služby ./ýrobky zboží §lužby výŤobky

c 29 625 0 32 232

]statni státy Evropské Unie c 1 397 0 2 353

:Vropa m]mo EvfopskoL] unii 0 0 0 0

ostatnísvět mjmo Evropu 0 0 0 0

celkem 0 31 D22 0 34 565

okamž]k sestavení

20 . čeNen 2a17

Podpiso\^ý zážnam osoby odpovědné za
sestavení přílohy účétní ávěrky Podprsový záznam siatutárniho orgánU

s mona píe'ferová Ján Pásleiřík P3Vel Tůína

říu /-r


