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Výrok auditora 

Provedli jsme v návaznosti na smlouvu o provedení auditu za rok 2019 č. 10/2021 uzavřenou 
dne 02. 06. 2021 audit přiložené řádné účetní závěrky obchodní společnosti Jarabák s.r.o. 
(dále také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o 
změnách vlastního kapitálu za kalendářní rok končící 31. 12. 2019, a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti Jarabák s.r.o. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za kalendářní rok končící 31. 12. 2019 v souladu 
s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a 
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddíle Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme 
na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených 
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Odpovědnost statutárního orgánu a vedení účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán společnosti Jarabák s. r. o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která 
podává 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. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že 
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v 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 ovlivňovat ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 
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• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti, způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody 
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního 
systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní 
závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, 
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit ve své 
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto 
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se 
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali 
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní 
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

V Praze dne 17. prosince 2021 

Audice s.r.o., Na Václavce 34, 150 00 Praha 5 
auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 056 

I , 

Zpráva auditora 

\ 
I 

Ing. František Budař, auditor 
auditorské oprávnění 

Komory auditorů ČR č. 0533 
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Rozvaha podle Přílohy č. 1 
vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Účetní jednotka doruči 
účelni závěrku současně 
s doručenlm daňového pfiznáni 
za dal\ z přijmů 

1 x pfislušnému finančnimu 
úřa<lu 

ROZVAHA 
ve zkráceném rozsahu 
{malá účetní jednotka) 

ke dni 31.12.2019 
( v celých tisících Kč) 

Rok Měsíc IČ 

2019 03078345 

Obchodnl finna nebo jiný název účelní jednotky 

Jarabák s.r.o. 

Sidlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání liši-li se od bydliště 

Edvarda Beneše 457 
Řičany 
251 01 

i 
Označení AKTIVA 

čls. 
řád. -- -- - -

Běžné účetní obdob! _ _ _ _ J~inulé úč. obdob! 

-
A. 

B. 

8.1. 

B.11. 

B.111. 

1 Brutto 
a b 1 C 

! Korekce i 
2 I 

-
I 

AKTIVA CELKEM Součet A. až D. 42 317 , 

Pohledávky za upsaný iákiadni kapíiái I 2 

Stálá aktiva Součet B.I. až B.111. 

·- --- - - · .. 
Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

t 3----- 2294 

+- 4 l- - -

----- -- --- ~I 5 +--·-2294-

974 

974 

974 

Dlouhodobý finanční majetek --- - 6-+1---~-- -·· - ------

' 

Netto Netto 
3 4 

41 343 12 825 
-

-----+ -
1 320 541 

·132oi __ _ 
541 

··---r· · 

··-·•·-~--- - -
C. Oběžná aktiVa Součet C.I. až C.IV. 7 39087 i 39 087 12269 

C.I. Zásoby 8 4403 I 
i 

4403 3 095 

Pótiíedávky -
. ---

C.11. Součet 11.1. až 11.3. 
·- · .. 

C.11.1. Dlouhodobé pohledávky 

9 19 370 I 19 370 6 767 
L- - -·----·-- ··--

10 4402 4402 165 
- ---

C.11.2. Krátkodobé pohledávky 

C.11. 3. I časové rozlišeni aktiv 

i 11· 14 968 14 968 6602 
I I I ---- - - -- -- -- --•- ---

29 
I -- - -

C.111. Krátkodobý finančni majetek 12 
I 

I 

C.IV. Peněžní prostfedky 

D. časové rozlišeni aktiv-- --

I 13 l 15 314 
---- --··;--· 

15314 2 407 ' 
I - __ L ·--- --

14 I 936 i 936 15 
I 



čis. Stav v běžném Stav v minulém 
Označení PASIVA rád. účetnlm období účetnlm období 

a b C 5 6 
PASIVA CELKEM Součet A. až D. 15 41 343 12825 

--
A. Vlastni kapitál Součet A.I. až A.VI. 16 -4 890 -94 

- -- -
A.I. Základnl kapitáÍ 17 10 10 

- -···- -
A.li. Af io a kapitálové fondy 18 

.. --
A.Ill. Fondy ze zisku 19 
>--- - -· - - -
A.IV. Výsledek hospodal'fmí minulých let(+/-) 20 -1 057 252 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-) 21 -3843 

L-
-356 

- -· 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 22 

B.+C. Cízl zdroje Součet B. + C. '23 r--
46111 

r-- -
12 774 

~--· 
B. Rezervy 24 

-· ·-· - - - -- --- J 
C. Závazky Součet C.I. až C.111. 25' 46111 12 774 

---~---------~--- ·- . - ·-•--•-···-•• ·t·- - ". ~-. 
C.I. Dlouhodobé závazky 26 42750 4 632 

--- t- I --- -· 
C.11. I Krátkodobé závazky 27 3361 8142 

7 Gasové rozlišení pasiv 
-- ~ ·~· -- - --

C.111. I 30 
l, ___ - - ---

O. 
I Casové rozfišení pasiv ' 28 122 145 I i 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ůčetni jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je · tní jednotkou 

05.06.2020 

Pfedmět podnikání Pozn„ Právni forma účetní jednotky 

s.r.o. Maloobchod s železářským zbožím, barvami, 
sklem a potřebami pro kutiy 



Výkaz zisku a ztráty ve druhovém 
členěni podle Pi'ílohy č. 2 
vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně 
s doručenlm daňového přiznáni 
za daň z pfíjmú 

1 x pflslušnému finančnímu 
úi'adu 

Označeni 

a 
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2019 
{ v celých tisícich Kč } 

Rok 

2019 

TEXT 

b 

Měsíc IČ 

03078345 

------ -
- -+---- -- --- -· -- - -· ·-- - -

li. Tržby za prodej zboží 

A. , Výkonová spotřeba-- .. Součet A.1. až A.3. 

čislOj 
ádk4 

' 
C 

2 

3 

A 1. 1 Néklady·vyn8iožené na prollaňé zt>ot( _ __ - - 4 

Obchodní firma nebo jiný název účetnl jednotky 

Jarabák s.r.o. 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikáni liši-li se od bydliště 

Edvarda Beneše 457 
Říčany 
251 01 

Skutečnost v účetním obdob! -·-·-· - -·- T 
běžném 

1 

20332 

19616 

14 565 

minulém 
2 

550 

24158 

22084 

17 506 
A 2. Spotf'E;ba materiálu a energ-ie _ _______ - ----- - - .. -·s-i· ------:;; --- . 465--

A 

B. 

3. Služby - 67" 4 592 -.- 4 113 
- 7 1----·--·--·--·-+1 ------- ·-

C. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

·-
Aktivace (-) 8 

~-~------ · -~-
Součet D.1. až D.2. 9 Osobní náklady 

- ·- ·--· • -~ M 

1. Mzdové náklady 10 

2. ' Náklady na sodálnl zabezpečení, zdravotní pojištěni a ostatní náklady 
I- --..,.--,--- --=- ------ ----- -

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

11 

r 12 

·~·----------------------------- -2.2-'. Ostatní náklady i 13 

I 
t" 

~-- - . Úpravy hodnot v provožňioblasti-- -- - Součet E.1. až E.3. 
-----------~ 

14 

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku +-fo' 

E. 

E. 

E, 

E. 

1.1. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a h_m_o_t_n ·-éh_o_rn_a-je-tk_u ___ trv_a..,..lé--~ť 16. ·, 
l ' 

1.2. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočásné 1 17 I -
2. ·· Úpravy_hod_not_z_á_so_b _________________ t 1s"' -

2 281 2288 

1647 1 638 
· • 

634 650 - .. 

535 537 

99 113 
- -

358 : 427 
... --- - -•·- -- i - . ·-

358 
' 

427 

358 i 427 

I ---
I 

3. ·Upravy-hodnot pohledávek t 19 
I 

Ill. 1 Ostatnl provozní výnosy Součet 111.1. až 111.3. 20 i 
·------~-

F. 

F. 

F. 

F. 

F. 

Ill. 1. [ Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 

Ill. 2. , Tržby z prodaného materiálu 

lil. 3. Jiné provoznl výnosy 

Ostatní provoznl náklady 

1. ; Zůstatk°,vá ~na prodaného dlouhodÓbého-majetku 

2. Prodaný materiál 

3. I Daně a poplatky v provozní oblasti 

4. t ·Rezervy v provoznl oblasti a komple.xnt náklady pi'lštich období 

45 245 

21 240 

22 
-23 45 5 

24 I 338 
· -

25 

26 ---+ 185 
·• 

-27 
-~-

18 I -~----~-+------- ----- ---~---
28 

15 

F. 5. 1--J-iné-pro-vozn--,-n-ákl...,.a_d_y ____________ -- ' -29-+- - ----19_0 ______ _ 
138 

Provozní výsledek hospodařeni (+/-) -2 086 ; -184 



Označeni TEXT 

b 

číslo Skutečnost v účetním období 
řádk 1---------------1 

běžném minulém 
a 

---w:-- Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 

IV. 1. Výnosy z podRů - ovládaná nebo ovládajlcí osoba 

IV. 2. ! Oatatnl výnosy z podílů 

C 

Součet IV 1. až IV.2. I 31 

32 

33 
----------------------- ---- --

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 
' 

v. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančnlho majetkÚ-- - SOŮčei"v.1. ažV.2~ - 3š' 

1 I 2 

v. 1. '-'Výnosy"i"ostatnlho dlouhodobého finančního majetku -ovládaná nebo _____ 36, ---· - - ---- ------------ ----
ft·~ ... ~ 

v. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finaněnlho ·maiétku 37 ! 
. 

H. Náklady souvisejlcf s ostatním dlouhodobým finančním m-a-je-tk-em-·- ·· ···- ----+--3 -8---+---- --- --

-- --
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy Součet Vl.1. až Vl.2. 39 1 061 
VI. 1. „ Výnosové úroky a Podobné výi,osy-~ ov1ádánářiěb-o ·ov1ádajici osoba i 40 

Vl.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 

·-1-. -· - - Tipravy hodnot a rezervy ve finanční obiašti-
,__T _ --· Nákladové úroky a podobné náklady - -

J. 

41 

42 
1 061 

--- ----- - --+--'----- - ---Součet J.1. až J 2. 43 2 555 

l 
i 

I 

! 

I 

I 

J. 

1. [ N~ado~-úrokyapocJÓbÓéňá1<1ac1y:ov1ádaná něbo ovtáélájrčr osoba··---- 44.., -----
2. : Ostatní nákladové úroky a podobné náklady ------- -t- 4_5 ________ ____, 

2 555 
vn:-

K. 

t ošiainr ínan&if výň°ósy· --- I 46 i 
i - --- --,-~- ... - - ---------------,----,=---1 '-- -------t--

Ostatni finanční náklady 1 47 263 
Finanční výsledeÚospÓdai'ění (+Í:) --IV-.-.. G-. +-V. -"H. + VI. -1. - J. +VII ... K. 48 -1 757 

551 
--

551 

503 
--

503 

220 

-172 
- ------ - ---- - -·• - ·--· ·- •--- •- -- ----------+-- - ----- - -- --- ----j 

49 Výsledek hospodařeni pfed zdaněním(+/-) * (f 30) + • (f. 48) 

L. 

L. 

L. 

Daň z příjmů -

1. I· Daň z příjmů splatná - -

2. ; Daň z příjmů odložená(+/-) 
- ·-·-

kk j Výsledek hospodařeni po zdanění(+/-) 

Součet L.1. až L.2. 5o I 
51 , 

--- --- --- - _I _::_L 
., (f. 49) - L. 53 , 

-M. .. ·-1 Převod poďríuna výsÍedku hospodarnňi Špoiet.nikům (+i-i - -
1----------- -------- -- -- - - -··--- --

Výsledek hospodařeni ... (r. 53) - M. 
,:, ,-,,.ntft, ~k,l~ h : c+I-}. ___ ___ _ _ 

Čistý obrat za účetnf období --1. +-li.+ Ill.+ IV.+ V.+ VI.+ VII. 56 
I 

-3843 

I 

-3 843 I --
l 

-3 843 I 
21438 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jedno 

05.06.2020 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účet✓ 

Právní forma účetní jednotky 

s.r.o. 

Píedmět podnikáni 
· Maloobchod s železářským zbožím, barvami, 

sklem a potřebami pro kutily 

l- - - - --------------------

Pozn.: 

i 

-356 

-

-

-356 

-356 

25504 



Označ. 

P. 

z. 

A.1. 

A.1.1. 

A.1.2. 

A.1.3. 

A.1.4. 

A.1.5. 

A.1.6. 

A.* 

A.2. 

A.2.1. 

A.2.2. 

A.2.3. 

A.2.4. 

A."" 

A.3. 

A.4. 

A.5. 

A.7. 

A.-

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
(CASH FLOW) 

ke dni 31.12.2019 
(v celých tisících Kč) 

Rok Měsíc IČ 

2019 03078345 

TEXT 

Stav peněžnlch prostl'edkú a peněžnlch ekvivalentů na začátku účetnlho obdob! 

Peněžnl toky z hlavni výdělečné činnosti (provozní činnost) 

Účetnl zisk nebo ztráta pl'ed zdaněním 
(do ukazatele nejsou zahrnuty příslušné účty účtové skupiny 59) 

úpravy o nepeněžní operace 

Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, 
a dále umořováni oceňovaclho rozdílu k nabytému majetku a goodwillu(+/-) 

Změna stavu opravných polofek, rezerv 

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv(./+) 
/vvúčtovánl do wr,osů "·" do nákladů "+") 

Výnosy z podílů na zisku (·) 

Vyúčtované nékladové úroky(+) s výjimkou úroků zahmovaných do oceněni 
dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky(·) 

Prtpadné úpravy o ostatní nepeněžni operace 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti pfed zdaněním a změnami pracovního kapitálu 

Změny stavu nepeněžních složek pracovnlho kapitálu 

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), 
aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivnich 

Změna stavu krátkodobých závazků z provoznl činnosti (+/-), 
oasivnlch účtů časového rozlišeni a dohadnvch účtů oasivních 

Změna stavu zásob (+/-) 

Změna stavu krátkodobého finančnlho majetku 
nespadaJlcího do peněžních prostl'edků a peněžnlch ekvivalentů 

Čistý peněžQí tok z provozní činnosti pl'ed zdaněním 

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do oceněni 
dlouhodobého majetku (-} 

Pi'ijaté úroky(+) 

Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (·) 

Přijaté podlly na zisku ( +) 

Č:istý peněžnl tok z provoznl činnosti 

Obchodnl firma nebo jiný název účetnf jednotky 

Jarabák s.r.o. 

Sldlo nebo bydliště účetnl jednotky 
a mlsto podnikáni, lišl-li se od bydliště 

Edvarda Beneše 457 
Řičany 
251 01 

Stav v běžném stav v minulém 
účetnlm obdob! účetnim obdob! 

2407 1 580 

-3843 -356 

2 913 1 267 

358 427 

240 

2555 503 

97 

-930 911 

-19 934 1133 

-13 524 -2 367 

-5102 3522 

-1308 -22 

-20864 2044 

-2 555 -503 

-23419 1 541 



Stav v běžném Stav v minulém 
Označ. TEXT účetnlm obdobl účetnlm obdobl 

Peněžnl toky z investičnl činnosti 

B.1. Wdaje spojené s nabytlm stálých aktiv -1195 

B.2. Přljmy z prodeje stálých aktiv 240 

B.3. Zépújčky a úvěry spi'lzněným osobám 

s.- Čistý peněžnl tok vztahujícl se k investiční činnosti -1195 240 

Peněžní toky z finančních činnosti 

C.1. Dopady změn dlouhodo!2ých závazkťlseotni'lpadě takoyých krátkodobých závazků, 
které smid~lnd,,Onf~~,sti fittan~!.činno · napf. některé provoznl úvěry) na peněžnl 38462 -550 

C.2. Dopady změn vlastnlho kapitálu na peněžnl prostředky a peněžnl ekvivalenty -941 -404 

C.2.1. 
Zvýšeni peněžních prosti'edkťl a peněžnlch ekvivalentů z titulu zvýšení základnlho 
kapitálu, ážia popřípadě fondů ze zisku včetně složenvch zá1oh na toto zwšenl {+) 

C.2.2. Vyplaceni podllu na vlastnlm kapitálu společnlkům (-) 

C.2.3. Dalšl vklady peněžnlch prostředků společnfkťl a akcionéi'ú (+) 

C.2.4. Úhrada ztráty společnlky (+) -941 -404 

C.2.5. Přfmé platby na vrub fondů(-) 

C.2.6. 
Vyplacené podlly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahujíc! se k těmto 
nárokům a včetně finančnlho vypofádánl se společnlky v.o.s. a komplementáň u k.s. (·) 

c.- Čistý peněžní tok vztahujlcl se k flnančnl činnosti 37521 -954 

F. Čisté zvýšeni nebo snlienl peněžních prostředků 12 907 827 

R. Stav peněžnlch prostl'edků a paněžnlch ekvivalentů na konci účetního obdob( 15314 2407 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutámlho orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor é osoby, která je účelnl jednotkou: 

14.05.2021 //✓ 
Právní fonna účetní jednotky: Pl'edmět podnikéní: Pozn.: 

s.r.o. Maloobchod s železái'ským zbožlm, barvami, 
sklem a potřebami pro kutily 



Pl'ehled o změnách vlastnlho kapitálu 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O ZM~NÁCH 

VLASTNÍHO KAPITÁLU 

Označ. 

A.1.1. 

A.1.1.1. 

A.1.1.4. 

A.IV.1. 

A.IV.1.1. 

A.IV.1.4. 

A.IV.2. 

A.IV.2.3. 

A.IV.2.4. 

A.V. 

A.V.3. 

A.V.4. 

ke dni 31.12.2019 
(v celých tisících Kč) 

Rok Měsíc ,e 
2019 03078345 

TEXT 

Základní kapitál (411) 

Počáteční stav 

Konečný stav 

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (428,429) 

Počátečni stav 

Konečný stav 

Jiný výsledek hospodai'enl minulých let (426) 

Snlženl 

Konečný stav 

Výsledek hospodai'enl běžného účetního obdobl 

Snlženl 

Konečný stav 

CELKEM (Součet A.1.1. až A.VI.) 

Počáteční stav 

Snlženi 

Konečný stav 

Obchodnl firma nebo jiný nézev l'.lčetnl Jednotf<y 

Jarabák s.r.o. 

Sldlo nebo bydliště účetnl jednotky 
a místo podnikáni, IIAl-li se od bydliAtě 

Edvarda Beneše 457 
Řičany 
25101 

Stav v běžném Stav v minulém 
účetním obdob! účetnfm obdob! 

10 10 

10 10 

-103 

-103 

954 

-954 

3843 

-3843 

-93 10 

4797 

-4 890 10 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetnl jednotky 

1-4.05.2021 

Právní forma účetní jednotky: 

s.r.o. 

nebo podpisový vzor fyzick osoby, která je účetní jednotkou: 

Pi'edmět podnikáni: 

Maloobchod s železáíským zbožfm, barvami, 
sklem a potřebami pro kutily 

Pozn.: 



Obsah přílohy 

Příloha v účetní závěrce 
ve zkráceném rozsahu 

Korporace Jarabák s.r.o. 

ke dni 31.12.2019 

Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

3. Informace k položkám závazkových vztahů 

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo púvodem 

S. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 

6. Informace o nabyti vlastních akcií nebo vlastních podílů 

7. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 



Pfíloha v útetní závěrce ve zkráceném rozsahu 

Korporace Jarabák s.r.o. 

ke dni 31.12.2019 

1. Popis účetní jednotky 

Název: 
Sídlo: 
Právní forma: 
tf: 
Předmět podnikání: 
potřebami pro kutily 
Den vzniku účetní jednotky: 
Zdaňovací období: 
Rozvahový den: 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 

Jarabák s.r.o. 
Edvarda Beneše 457, PSČ 25101, ~íčany 
s.r.o. 
03078345 
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a 

5.6.2014 
od 1.1.2019 do 31.12.2019 
31.12.2019 
27.5.2020 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

2.1. Použité obecné účetní zásady 

Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem 563/1991 Sb. O účetnictví v aktuálním znění a v 
souladu s předpisy platnými pro dané účetní období. 

2.2. Použité účetní metody 

Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem 563/1991 Sb. O účetnictví v aktuálním znění a v 
souladu s předpisy platnými pro dané účetní období. 

2.3. Informace o odchylkách od metod podle§ 7 odst. S zákona o účetnictví s uvedením jejich 
vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 

V účetnictví roku 2019 byl použit účet 426 - jiný výsledek hospodaření minulých let, kde účetní 
jednotka vykazuje náklady věcně a časově související s výnosy minulého účetního období. 

2.4. Způsob oceňování majetku a závazku 

Peněžní prostředky- jmenovitou hodnotou. 

Pohledávky při vzniku - jmenovitou hodnotou. 

Zásoby - pořizovací cenou (cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady); účtováno zp. B. 

Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou (cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady). 

Drobný hmotný majetek (0-40 tis. Kč} - účtován přímo do nákladů, veden v operativní evidenci. 
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Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 

Korporace Jarabák s.r.o. 

ke dni 31.12.2019 

2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné polofky) 

Majetek je odepisován v souladu se zákonem o účetnictví po dobu jeho životnosti 

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

V průběhu roku účetní Jednotka používá přepočet cizích měn aktuálním denním kurzem ČNB. Ke 
konci účetního období jsou všechny údaje v cizích měnách přepočteny kurzem k 31.12. 

2.7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazku 

Není náplň 

2.8. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou 

Není náplň 

3. Informace k položkám závazkových vztahů 

3.1. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší 
než S let 

Není náplň 

3.2. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami 

Není náplň 

3.3. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a případně 
správních orgánů 

Není náplň 

3.4. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné 
záruky, které nejsou vykázány v rozvaze 

3 



Příloha v úletnl závěrce ve zkráceném rozsahu 

Korporace Jarabák s.r.o. 

ke dni 31.12.2019 

Není náplň 

3.5. Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým 
účetním jednotkám 

Není náplň 

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem 
nebo původem 

Není náplň 

S. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 

10 zaměstnanců 

6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

Není náplň 

7. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

Není náplň 

Sestaveno dne: 27.5.2020 

4 
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Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 

Korporace Jarabák s.r.o. 

ke dni 31.12.2019 
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