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zPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: akcionáři společnosti Prabos plus a.s.,
se sídlem Slavičín, Komenského 9, PSČ 76321

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Prabos plus a.s., která se skládá
z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016, přehledu o změnách
vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích končící 31.12.2016 a přílohy této účetní
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace. Údaje o společnosti Prabos plus a.s. jsou uvedeny v bodě A.l. přílohy této účetní
závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
Prabos plus a.s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (JSA) 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 Komorou auditorů České republiky 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.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s §2 písmo b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
představenstvo Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu 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
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požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací
v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo
způsobilé ovlivnit úsudek činěny na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již 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 neobsahuji významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

Odpovědnost piedstavenstva! Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo 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.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno 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 nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně neni 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 ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:
• 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, abych na jejich základě
mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalim významnou (materiální) nesprávnost, k níž
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhaleni významné (materiální)
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení
vnitřních kontrol.

IZde a následně je třeba uvést název příslušného statutárního orgánu, případně dalších orgánů odpovědných za
sestavení účetní závěrky (pokud existují).
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• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů 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 událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že
taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit ve zprávě
na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti
Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data
mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

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

Mojí povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Sazovice dne 21.6.2017

Ověření provedl auditor
Ing. Lumír Volný,
Sazovice 221, 763 01 Sazovice,
zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1411.

Ing. Lumír Volný
auditor ev. č. 1411
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A. Obecné údaje 

1. Popis účetní jednotky 

 

Obchodní jméno:  Prabos plus a.s. 

Datum vzniku společnosti:    19. prosince 2001  

Sídlo:        Komenského 9, Slavičín 

Právní forma:   akciová společnost 

IČO:    26 27 28 57 

Rozhodující předmět činnosti:  výroba obuvi ( kromě ortopedické ) 

Základní kapitál:  52 243 000 Kč 

 

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: 

 

Akcionář Bydliště Sledované účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

Ing. Jaroslav Palát Jablůnka 86, 756 23 podíl tj. 50 % podíl  

Ing. Juraj Vozár Babice 587 podíl tj. 50 % podíl  

 
  
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: žádné 

 
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 

 
Členové představenstva:     Členové dozorčí rady: 
 

Ing. Jaroslav Palát – předseda                                         Mgr. Ondřej Palát - předseda     
Ing. Juraj Vozár – člen                                         Radomíra Pechancová – člen  
     
 
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 
 
Organizační struktura: 
 
Společnost nemá žádné stále pobočky.  
 
Majetková spoluúčast: 
 
Společnost nemá podíl na základním kapitálu jiné společnosti. 
 

B. Zásadní účetní postupy používané společností 
 
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 



Prabos plus a.s. 
Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná) 
 
Rok končící 31. prosincem 2016 
(v tis. Kč) 
 

3 

zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném 
znění. Tato účetní závěrka je řádnou účetní závěrkou a nebyla sestavena pro žádný konkrétní účel 
transakci nebo uživatele. Při přijímání rozhodnutí by se uživatelé neměli spoléhat výhradně na tuto 
účetní závěrku a měli by před přijetím rozhodnutí podniknout další příslušná dotazování. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti 
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

1. Způsob ocenění majetku  

1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok. 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek 
v pořizovací ceně do 15 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není 
vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. 

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímé náklady až do doby jeho aktivace. 

1.2. Zásoby 

Materiál, zboží 

- účtováno způsobem A evidence zásob, 

- zboží se oceňuje v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady,  

- materiál se při pořízení ocení pevnou skladovou cenou a rozdíl mezi skladovou cenou a 
skutečnou cenou pořízení je účtován na samostatnou analytiku příslušného účtu zásob jako 
odchylka z pořízení, 

- vedlejšími náklady souvisejícími s pořízením jsou celní poplatky, provize a dopravné za dodání 
do výrobního areálu, které se rovněž účtují na samostatnou analytiku příslušného účtu zásob 
jako odchylka. Při vyskladnění zásob se tyto náklady rozpouštějí a účtují se na vrub nebo ve 
prospěch nákladových účtů dle vzorce: 

             výdej ze skladu x [(PS odchylky k 1.1.2015 + příjem) / (PS skladu k 1.1.2015 + příjem)]  

Nedokončená výroba, hotové výrobky 

- nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány předem stanovenými náklady, které 
zahrnují cenu přímého materiálu a práce. 

2. Odpisování 
Metody a doby odpisování podle skupin majetku jsou v následující tabulce: 

Majetek Metoda Doba odepisování 

Budovy   Lineární    50 let 

Stavby  Lineární    30 let 

Energetické a hnací stroje Lineární    14-15 let 

Stroje a zařízení Lineární    7-8 let 

Počítače a zařízení Lineární    3,5let 

Formy  Lineární    3 roky 

Hmotný majetek do 40 tis. Kč Lineární 3 roky 

Dopravní prostředky Lineární    4roky 

Nehmotný majetek Lineární    dle smlouvy, jinak 3 roky 

Ostatní DNM Lineární 18 měsíců 
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3. Opravné položky k majetku  

Pohledávky 

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební 
schopnosti svých zákazníků.    

Zásoby 

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než 
současná tržní hodnota příslušných zásob. 

4. Přepočet cizích měn  
Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně kurz ČNB dle platného kurzovního lístku pro 
předchozí pracovní den. V průběhu roku účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.  

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu 
vyhlášeného ČNB.  

Zůstatky v pokladnách a na bankovních účtech v zahraniční měně jsou měsíčně přečítávány podle 
devizového kurzu vyhlášeného ČNB v poslední den měsíce. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou 
zachyceny kumulovaně ve výsledku hospodaření. 

5. Najatý majetek 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po 
dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do 
majetku společnosti v kupní ceně. 

6. Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.  

Splatná daň je vypočtená z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního 
období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, 
v případě dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta) s použitím očekávané daňové sazby platné pro 
období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících 
účetních obdobích uplatněna. 

7. Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash 
flow) 

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 
definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další 
finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny 
v peněžní prostředky. 
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C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 

1. Dlouhodobý majetek 

 

 1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek     

  Název položky Software 
Ocenitelná 

práva 
Jiný 
DNM 

Nedokončené 
investice 

Celkem  

p
oř

iz
o
va

cí
 

c
e
n
a
 

1.1.2016 2 411 12 772 0 0 15 363  

Přírůstky 0 0 0 0 0  

Úbytky 23 0 0 0 23  

k 31.12.2016 2 388 12 772 180 0 15 340  

o
pr

á
v
k
y
 1.1.2016 2 323 419 123 0 2 865  

Odpisy 50 47 57 0 154  

Vyřazení majetku 23 0 0 0 23  

k 31.12.2016 2 350 466 180 0 2 996  

  k 31.12.2016 38 12 306 0 0 12 344  

  k 31.12.2015 88 12 353 57 0 12 498  

        

 1.2 Dlouhodobý hmotný majetek     

  

Název položky Pozemky 
budovy a 

stavby 

stroje, 
zařízení, 

PC 

dopravní 
prostředky 

Nedokončený 
dlouhodobý 

hmotný 
majetek 

Celkem 

p
oř

iz
o
va

cí
 

c
e
n
a
 

1.1.2016 2 147 33 602 39 585 2 196 143 77 673 

Přírůstky 0 389 26 479 687 1 401 28 956 

Úbytky 2 0 1 637 1.038 0 2 677 

k 31.12.2016 2 145 33 991 64 427 1 845 1 544 103 952 

o
pr

á
vk

y 1.1.2016 0 5 786 36 289 1 716 0 43 791 

Odpisy 0 681 3 601 507 0 4 789 

Vyřazení majetku 0 1 638 1 038 0 0 2 676 

k 31.12.2016 0 6 467 38 252 1 185 0 45 904 

  k 31.12.2016 2 145 27 524 26 175 660 1 544 58 048 

  k 31.12.2015 2 145 27 816 3 295 481 142 33 881 

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a navýšení základního kapitálu společnosti 

o
pr

a
vn

á 
p
ol

o
žk

a
 1.1.2016 -6 438 1 000       -5 438 

Přírůstky 0 0       0 

Úbytky 0 0       0 

k 31.12.2016 -6 438 1 000       -5 438 

o
pr

á
vk

y 1.1.2016 6 438 -866       5 572 

Odpisy  -67       -67 

Vyřazení majetku 0 0       0 

k 31.12.2016 6 438 -933       5 505 

  k 31.12.2016 0 67       67 

  k 31.12.2015 0 134       134 

                

  

DHM k 

31.12.2016  2 145  27 524 26 242  660 1 544 58 115 

  DHM k 31.12.2015           34 015 
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Nejvýznamnější zařazení dlouhodobého majetku v roce 2016: vstřikolis STEMMA v hodnotě 19.259 tis. 
Kč, obuvnické stroje v hodnotě 3 974 tis. Kč, osobní automobily v hodnotě 606 tis. Kč, formy v hodnotě 
502 tis. Kč. 

 

1.1. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu  - leasing  

Běžné účetní období 
Zahájení Doba 

trvání 
Název  majetku Splátky 

celkem 

Mimořádná 

splátka  
Uhrazené 
splátky  

Neuhrazené splátky 
splatné 

      do 1 

roku 

po 1 roce 

31.08.2016 54 
měs. 

Auto OPEL 
INSIGNIA 
5Z8_4327 

813 0 75 181 557 

 
 

Minulé účetní období 
Zahájení Doba 

trvání 
Název  majetku Splátky 

celkem 

Mimořádná 

splátka  
Uhrazené 
splátky  

Neuhrazené splátky 
splatné 

      do 1 

roku 

po 1 roce 

30.09.2013 36 
měs. 

Sada forem 
SNAKE a NEW 
FIRE 

3 265 0 2 448 817  

5.3.2013 36 
měs. 

Sada forem 
WOLF, KSHT06, 
GR66 

3 050 915 2 885 165  

  V EUR 110€ 33€ 104€ 6€  

*Leasingové splátky splatné do 1roku a v následujících letech v EUR jsou přepočítány kurzem 
devizového trhu vyhlášeného ČNB dne 31. prosince 2015.  
 

1.2. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze   

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 1.1. v části B. Zásadní účetní postupy používané 
společností účtovala společnost drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů v roce 
jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota nevykázaného hmotného a nehmotného 
majetku, který je ještě v používání, je následující: 

 Zůstatek k 

31.12.2016 31.12.2015 

Hmotný majetek 3 870 3 932 

Nehmotný majetek 475 373 

Celkem 4 345 4 305 

2. Zásoby 

Na základě provedené inventury byla identifikována zásoba materiálu, která je v současné době pro 
společnost nevyužitelná. Z tohoto důvodu společnost vytvořila opravnou položku ve výši 1 103 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2015: 1 044 tis. Kč). 

Společnost vytvořila opravnou položku k hotovým výrobkům ve výši 317 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 
743 tis. Kč). 

Společnost vytvořila opravnou položku ke zboží ve výši 377 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 151 tis. Kč). 
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3. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů 

 

3.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti  

Počet dnů Běžné účetní  období Minulé účetní období 
 Z obchodního 

styku 

Ostatní Z obchodního 
styku 

Ostatní 

Do splatnosti 19 658 270 6 647 270 

Do 30 1 544 0 4 505 0 

30 - 60 837 0 7 351 0 

60 – 90 451 0 668 0 

90 – 180 739 0 1 949 0 

180 a více 5 930 199 18 001 199 

Celkem 29 159 469 39 121 469 

3.2. Závazky po lhůtě splatnosti   

Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období 
 Z obchodního 

styku 

Ostatní Z obchodního 
styku 

Ostatní 

Do splatnosti 28 755 0 21 966 0 

do 30 16 521 0 14 163 46 

30 - 60 7 420 0 6 994 18 

60 - 90 1 803 0 2 586 20 

90 - 180 4 020 0 3 145 109 

180  a více 256 0 971 98 

Celkem 58 775 0 49 825 292 
 
  

4. Opravné položky 

 

Druh opravné 
položky 

Běžné účetní období Minulé účetní období 

 OP na 
zásoby 

OP na 
pohledávky 

Celkem OP na 
zásoby 

OP na 
pohledávky 

Celkem 

Zůstatek k 1.1. 1 939 584 2 523 2 696 457 3 153 

Změna stavu -142 5 006 4 969 -758 127 -630 

Zůstatek k 31.12. 1 797 5 590 7 492 1 938 584 2 522 

5. Vlastní kapitál    

5.1. Základní kapitál   

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2 (slovy: dva) kusy kmenových kusových akcií na jméno 
v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, bez jmenovité hodnoty, přičemž 1 akcie 
představuje 50% podíl na základním kapitálu společnosti, když s každou takovou kusovou akcií je 
spojen 1 (slovy: jeden) hlas. 
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5.2. Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 Základní 
kapitál 

Zákonný 
rezervní 
fond 

Kapitálové 

fondy 

Nerozdělený 
zisk/ztráta 

Zisk/ztráta 
běžného 
období 

Celkem 

Zůst.1.1. 52 243 3 428 0 -9 664 3 376 49 383 

Příděly 
fondům 

0 0 0 0 0 0 

Dividendy 0 0 0 0 0 0 

Zisk/ztráta za 
rok 2016 

0 0 0 0 23 541 23 541 
 

Zůstatek 

31.12. 

52 243 3 428 0 -9 664 26 917 72 924 

5.3. Předpokládané rozdělní zisku 

O vypořádání zisku za rok 2016 rozhodnou akcionáři v působnosti řádné valné hromady. 

6. Rezervy  

 

Druh rezervy 

Běžné účetní období Minulé účetní období 

 Odložená 
daňová 

pohledávka 

Odložený 
daňový 
závazek 

Ostatní 
rezervy 

 Odložená 
daňová 

pohledávka 

Odložený 
daňový 
závazek 

Ostatní 
rezervy 

Zůstatek k 1.1. 2 589 0 0  3 176 0 0 

Tvorba 0 1 785 0  0 0 0 

Čerpání 2 589 0 0  587 0 0 

Zůstatek k 31.12. 0 1 785 0  2 589 0 0 

7. Bankovní úvěry a ostatní půjčky 

7.1. Dlouhodobé bankovní úvěry tis. Kč 

Věřitel Splatnost Zůstatek 
jistiny 

Úroková sazba Zajištění Druh 

KB, a.s.  21 200 1M PRIBOR 
+3,1% p.a. 

Zástavní smlouva 
k nemovitostem, zástava 
movitých věcí, pohledávky, 
směnka, podřízenost dluhu 
akcionářů 

Provozní 

KB, a.s. 15.4.2021 14 505  Zástavní smlouva 
k nemovitostem, zástava 
movitých věcí, pohledávky, 
směnka 

Investiční - 
vstřikolis 

 CELKEM 35 735    

7.2. Krátkodobé bankovní úvěry tis. Kč 

Věřitel Splatnost Zůstatek 
jistiny 

Úroková sazba Zajištění Druh 

KB, a.s. 28.02.2017 2 000 M PRIBOR + 
2,9% p.a. 

Zástavní smlouva 
k nemovitostem, pohledávky, 
směnka 

Provozní 

KB, a.s. 31.10.2017 14 864 M PRIBOR + 
2,9% p.a. 

Zástavní smlouva 
k nemovitostem, pohledávky, 
směnka 

Provozní 

KB, a.s. 31.05.2017 7 200 M PRIBOR + 
2,9% p.a. 

Zástavní smlouva 
k nemovitostem, pohledávky, 

Provozní 
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směnka 

UniCredit 
Bank a.s. 

31.12.2017 2 254 BLR NOTICE + 
3,5%p.a. 

Pohledávky,směnka Provozní 

 CELKEM 26 318    

7.3. Krátkodobé finanční výpomoci 

Věřitel Splatnost Zůstatek 
jistiny 

Úroková sazba Zajištění Druh 

      

7.4. Ostatní půjčky dlouhodobé 

Věřitel Splatnost Zůstatek 
jistiny 

Úroková sazba Zajištění Druh 

      

7.5. Ostatní půjčky krátkodobé 

Věřitel Splatnost Zůstatek 
jistiny 

Úroková sazba zajištění druh 

Ing. Juraj 
Vozár 

 5 688 3,00 % p.a.  provozní 

Ing. 
J.Palát 

 956 3,00% p.a.  provozní 

 CELKEM 12.738    

8. Informace o tržbách 

 Běžné účetní období Minulé účetní období 
 Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Tržby za prodej zboží 17 032 16 493 539 30 769 10 700 20 069 
Tržby z prodeje výrobků 309 590 244 010 65 580 211 317 139 971 71 346 

Tržby z prodeje služeb 1 384 1 085 299 5 944 978 4 966 

Tržby z prodeje majetku a 
materiálu 

2 274 553 1 721 6 914 54 6 860 

Celkem 330 280 262 141 68 139 254 944 151 703 103 241 

9. Jiné provozní výnosy a náklady 

 Běžné období Minulé období 

Výnos z postoupení/odpisu pohledávek 29 579 47 998 

Odpis pasivního oceňovacího rozdílu 0 177 

Úhrady od pojišťovny 39 70 

Pokuty a  penále 1 21 

Ostatní 870 620 

Jiné provozní výnosy celkem 30 489 48 886 

Náklad z postoupení/odpisu pohledávek 29 583 48 024 

Dary 363 85 

Pojištění 893 884 

Pokuty a  penále 119 793 

Odstupné 0 0 

Reklamace 139 237 

Technické zhodnocení 3 9 

Ostatní 31 42 

Jiné provozní náklady celkem 31 131 50 074 



Prabos plus a.s. 
Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná) 
 
Rok končící 31. prosincem 2016 
(v tis. Kč) 
 

10 

10. Finanční výnosy a náklady 

 Běžné účetní období Minulé účetní období 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 270 

Úroky  286 304 

Kurzové zisky 334 3 382 

Přefakturace finančních nákladů 0 0 

Finanční výnosy celkem 620 3 956 

Prodané cenné papíry a podíly 0 273 

Úroky  2 969 2 662 

Kurzové náklady  486 2 797 

Bankovní služby 534 451 

Finanční náklady celkem 3 989 6 183 

11. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj  
 

Běžné účetní období Minulé účetní období 
Druh vývojové 

činnosti 
výdaje Druh vývojové 

činnosti 
Výdaje 

nové modely obuvi a 
technologie 

5 161 nové modely obuvi a 
technologie 

6 369 

12.  Náklady na auditorské a ostatní služby 

 

Členění nákladů Běžné období Minulé období 
Povinný audit účetní závěrky 100 100 

Dozorový audit ISO 99 103 

Poradenství 510 659 

Právní služby 374 388 

Celkem 1 083 1 250 

13.  Informace o spřízněných osobách / Zpráva o vzájemných vztazích 

13.1. Pohledávky z obchodních vztahů 

Běžné účetní období Minulé účetní období 
Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 

Ing. Jaroslav 
Palát 

0 
55 

do splatnosti 
po splatnosti 

Ing. Jaroslav 
Palát 

5 
23 

do splatnosti 
po splatnosti 

 

13.2. Závazky z obchodních vztahů 

Běžné účetní období Minulé účetní období 
Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 

 0   0  

 

13.3. Ovládající smlouva 

Společnost nemá s akcionáři Ing. Jaroslavem Palátem a Ing. Jurajem Vozárem uzavřenu ovládající 
smlouvu. 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "propojené osoby"), v souladu s ust. § 66a 
odst. 9 Obch.Zák. za účetní období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016 je přílohou č.1. 

13.4. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů 
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V letech 2015 a 2016 nebyly členům statutárních a dozorčích orgánů vypláceny dividendy, ani 
poskytnuty půjčky.  

Společnost neručí za žádné půjčky, které by jim byly poskytnuty jinou osobou. 

Členové vrcholového vedení používají služební automobily i k soukromým účelům. 

 

14. Zaměstnanci společnosti a vedoucí pracovníci 

 Zaměstnanci celkem Z toho řídících 
pracovníků 

 běžné 
účetní 
období 

minulé 
účetní 
období 

běžné 
účetní 
období 

minulé 
účetní 
období 

Průměrný počet zaměstnanců 217 228 8 8 
Mzdové náklady 43 346 36 265 3606 3 256 
Odměny členům statutárních orgánů společnosti 240 240 240 240 
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 120 120 120 120 
Náklady na sociální zabezpečení 14 834 12 379 1453 1 154 
Sociální náklady 769 885 0 0 
Osobní náklady celkem 59 309 49 889 5 419 4 770 

15. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění  
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 

 

Druh plnění 
statutárních řídících Dozorčích 

 běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Půjčky a úvěry 5 721 5 317 0 0 0 0 

Poskytnuté záruky 0 0 0 0 0 0 

Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 

Bezplatné užívání os. auta 120 120 187 164 0 0 

Jiné 0 0 0 0 0 0 

Celkem 120 5 437 187 164 0 0 

 
 

Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů 

 

Druh plnění 
statutárních řídících Dozorčích 

 běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Půjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté záruky 0 0 0 0 0 0 

Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 

Bezplatné užívání os. auta 0 0 0 0 0 0 

Jiné 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 

16. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 2 757 tis. Kč (31. prosince 2015: 1 610 
tis. Kč), ze kterých 1 930 tis. Kč (31.prosince 2015: 1 127 tis. Kč) představují závazky z sociálního 
zabezpečení a 827 tis. Kč (31.prosince 2015: 483 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. 
Závazky po lhůtě splatnosti v evidenci nejsou. 
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17. Daň z příjmů 

17.1. Splatná 

Společnost vykazuje za zdaňovací období roku 2016 zisk 28 995 tis. Kč, základ daně 28 815 tis. Kč, po 
uplatnění slev a daňové ztráty z předcházejících let ve výši 21 889  tis. Kč je daň za rok 2016 1 080 tis. 
Kč. 

 

17.2. Odložená daň 

Odložený daňový závazek činí 1 785 tis. Kč k 31.12.2016 a vzniká především rozdílem mezi daňovým 
a účetním odpisem u nově pořízeného stroje vstřikolisu v pořizovací hodnotě 19.259.  
 

Vybrané položky aktiv a pasiv 31.12.2016 31.12.2015 Rozdíl 
Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen 
dlouhodobého majetku 

-16 544 -11 349 -5 195 

Účetní opravná položka pohledávkám 5 454 391 5 067 

Účetní opravná položka k zásobám 1 797 2 696 -899 

Nezaplacené zdrav. a soc. pojištění 0 0 0 

Neuplatněná daňová ztráta 0 21 889 -21 889 

Celkem 9 293 13 627 -22 916 

Odložená daňová pohledávka 19 % 2015  2 589  

Odložený daňový závazek 19 % 2016 1 785   

Zaúčtováno v roce 2016 4 374   

18. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 

18.1. Poskytnuté záruky 

Typ záruky Příjemce záruky Běžné období Minulé období 
    

 

18.2. Soudní spory 

K 31.12.2016 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný 
dopad na společnost. 

Společnost nemá žádné další závazky nezachycené v rozvaze. 

19. Významné události po datu účetní závěrky 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem. 
 
  
 
 
 
 

Sestaveno dne: 13. června 2017 
 
 
 
 
 

Sestavil:  Radomíra Pechancová 
 
               
 
 
 

Statutární zástupce: 
Ing. Juraj Vozár 
 
 



1 

Příloha č.1 

 

 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a 
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "propojené osoby"), za účetní 
období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016. 

 

 

Ovládaná osoba:  

Prabos plus a.s., se sídlem Slavičín, Komenského 9, PSČ 763 21, IČ: 26272857, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3864 

 

Ovládající osoba:  
Ing. Jaroslav Palát, bytem Jablůnka 86, PSČ 756 23, r.č.: 670107/1839, vlastnící 50% akcií o celkové 
nominální hodnotě ve výši 26.121.500,- Kč 

 

Propojená osoba: 
VELTA CZECH s.r.o., se sídlem Praha 4 – Záběhlice, Huťská 1788/16, PSČ 140 00, IČ: 25522434, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82401, jejímž 
50% společníkem je ovládající osoba Ing. Jaroslav Palát. 
OP – TECH spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 211, PSČ 756 61, IČ: 
25360400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
14925, jejímž 100% společníkem je ovládající osoba Ing. Jaroslav Palát. 
Opavská finanční, s.r.o., se sídlem Jablůnka 86, PSČ 756 23, IČ: 25366530, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15473, jejímž 100% společníkem je 
ovládající osoba Ing. Jaroslav Palát. 
 

 

A. SMLOUVY S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A S DALŠÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI  
 

 

I.  Smlouvy uzavřené v účetním období mezi propojenými osobami: 
 

Druh smlouvy Smluvní strana Plnění  Protiplnění / splatnost Újma   
Prodej obuvi dle 

jednotlivých objednávek 

Ing. Jaroslav Palát 
jako dlužník  

22.400 Kč Kupní cena 22.400,00 Kč nevznikla 

Smlouva o zápůjčce Ing. Jaroslav Palát 
jako dlužník 

253.844,18 Úrok 3,6 % p.a., 
31.12.2017 

nevznikla 

Prodej obuvnických strojů OP-TECH spol. 

s r.o., jako věřitel 
181.500 Kč Kupní cena 181.500 Kč nevznikla 

Prodej osobního 
automobilu 

OP-TECH spol. 

s r.o., jako věřitel 
138.591 Kč Kupní cena 138.591 Kč nevznikla 

Prodej osobního 
automobilu 

OP-TECH spol. 

s r.o., jako věřitel 
200.000 Kč Kupní cena 200.000 Kč nevznikla 

Smlouva o poskytování 
služeb 

VELTA CZECH 

s.r.o. jako věřitel 
145.200 Kč neurčitá nevznikla 

Prodej osobního 
automobilu 

VELTA CZECH 

s.r.o. jako věřitel 
74.000 Kč Kupní cena 74.000 Kč nevznikla 

Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku 

VELTA CZECH 

s.r.o. jako věřitel 
207.000 Kč 30.11.2016 nevznikla 

Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku 

VELTA CZECH 

s.r.o. jako věřitel 
41.140 Kč 30.11.2016 nevznikla 

 

 

 



2 

II.  Plnění přijatá a poskytnutá v účetním období ze smluv uzavřených v minulých účetních 
obdobích:  
 

Druh smlouvy Smluvní strana Plnění  Protiplnění / splatnost Újma   
Nájem forem SNAKE a 
NEW FIRE 

Ing. Jaroslav Palát 
jako věřitel 

817.337 Kč 16.9.2016 nevznikla 

Smlouva o úvěru ze dne 
11.9.2013 

Ing. Jaroslav Palát 
jako věřitel 

32.076 EUR Úrok 3% p.a., 31.12.2017 nevznikla 

Smlouva o úvěru ze dne 
27.12.2013 

Ing. Jaroslav Palát 
jako dlužník 

130.000 EUR Úrok 3% p.a., 31.12.2017 nevznikla 

Smlouva o úvěru ze dne 
7.1.2014 

Ing. Jaroslav Palát 
jako dlužník 

29.000 EUR Úrok 3% p.a., 31.12.2017 nevznikla 

Smlouva o úvěru ze dne 
20.12.2013 

Ing. Jaroslav Palát 
jako dlužník 

783.397,25 Kč Úrok 3% p.a., 31.12.2017 nevznikla 

Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku 

OP-TECH spol. 

s r.o., jako věřitel 
62.324 Kč 30.4.2016  nevznikla 

Smlouva o poskytování 
služeb 

OP-TECH spol. 

s r.o., jako věřitel 
290.400 Kč 

 

31.8.2016 nevznikla 

Smlouva o zápůjčce-peníze Opavská finanční, 
s.r.o., jako dlužník 

25.000 EUR Úrok 10% p.a., 31.3.2016 nevznikla 

Smlouva o zápůjčce-peníze Opavská finanční, 
s.r.o., jako dlužník 

12.000 EUR Úrok 10% p.a., 31.3.2016 nevznikla 

 

 

B. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY UČINĚNÉ V ZÁJMU SPOLEČNOSTI, OVLÁDAJÍCÍ OSOBY 
A DALŠÍCH PROPOJENÝCH OSOB V ÚČETNÍM OBDOBÍ 

 

Společnost neučinila žádné právní úkony, které by byly v zájmu nebo na popud společnosti či 
propojených osob.  
 

 

C. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ČI UČINĚNÁ V ZÁJMU SPOLEČNOSTI, OVLÁDAJÍCÍ 
OSOBY A DALŠÍCH PROPOJENÝCH OSOB NEBO NA JEJICH POPUD V ÚČETNÍM 
OBDOBÍ 

 

Společnost nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud 
společnosti či propojených osob.  
 

ZÁVĚR: 
 

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s. přezkoumalo veškeré vztahy společnosti 
Prabos plus a.s. a propojenými osobami za účetní období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016 a 

konstatuje, že z žádné uzavřené smlouvy, dohody či jiného právního úkonu či ostatních opatření 
učiněných či přijatých společností v účetním období nevznikla společnosti Prabos plus a.s. žádná 
újma.  
 

Ve Slavičíně dne 08.06.2017 

 

 

Ing. Jaroslav Palát 
předseda představenstva  
 

 

 

Ing. Juraj Vozár 
člen představenstva 
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Příloha č.1 

 

 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a 
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "propojené osoby"), za účetní 
období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016. 

 

 

Ovládaná osoba:  

Prabos plus a.s., se sídlem Slavičín, Komenského 9, PSČ 763 21, IČ: 26272857, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3864 

 

Ovládající osoba:  
Ing. Juraj Vozár, bytem Babice 587, PSČ 687 03, r.č.: 680124/7046, vlastnící 50% akcie v nominální 
hodnotě 26.121.500,- Kč. 

 

Propojená osoba: 
Kailua a.s., se sídlem Komenského 9, Slavičín, PSČ 687 03, IČ: 29299195, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6500, jejímž 100% akcionářem je 

ovládající osoba Ing. Juraj Vozár. 
Duesse, s.r.o. se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, PSČ 696 71, IČ: 26902044, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44052, jejímž 50% 

společníkem je ovládající osoba Ing. Juraj Vozár. 

 

 

A. SMLOUVY S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A S DALŠÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI  
 

 

I.  Smlouvy uzavřené v účetním období mezi propojenými osobami: 
 

Druh smlouvy Smluvní strana Plnění  Protiplnění / splatnost Újma   
Prodej obuvi dle 

jednotlivých objednávek 

Duesse s.r.o. jako 

věřitel  
627.412,00 Kč Kupní cena 627.412,00 

Kč 

nevznikla 

Prodej obuvi dle 

jednotlivých objednávek 

Duesse s.r.o. jako 

dlužník 

31.335,00 Kč Kupní cena 31.335,00 Kč nevznikla 

Prodej zboží dle  

jednotlivých objednávek 

KAILUA a.s. jako 

věřitel 
6.006.698,50 Kč 6.006.698,50 Kč nevznikla 

Poskytnutí úvěru dle 
smlouvy z 15.7.2016 

KAILUA a.s. jako 

věřitel 
20.000 EUR Smluvní úrok 4,28 p.a. 

31.12.2016 

nevznikla 

 

II.  Plnění přijatá a poskytnutá v účetním období ze smluv uzavřených v minulých účetních 
obdobích:  

 
Druh smlouvy Smluvní strana Plnění  Protiplnění / splatnost Újma   
Poskytnutí úvěru dle 
smlouvy, ze dne 13.3.2013 

Ing. Juraj Vozár 
jako věřitel 

23.000 EUR Úrok 3% p.a.,  31.12.2017 nevznikla 

Poskytnutí úvěru dle 
smlouvy, ze dne 14.3.2013 

Ing. Juraj Vozár 
jako věřitel 

900.000 Kč Úrok 3% p.a., 31.12.2017 

 

nevznikla 

Poskytnutí úvěru dle 
smlouvy, ze dne 21.3.2013 

Ing. Juraj Vozár 
jako věřitel 

50.000 EUR Úrok 3% p.a., 31.12.2017 nevznikla 

Poskytnutí úvěru dle 
smlouvy, ze dne 9.5.2013 

Ing. Juraj Vozár 
jako věřitel 

25.000 EUR Úrok 3% p.a., 31.12.2017 nevznikla 

Poskytnutí úvěru dle 
smlouvy, ze dne 23.6.2014 

Ing. Juraj Vozár 
jako věřitel 

500.000 Kč Úrok 3% p.a., 30.06.2016 nevznikla 

Poskytnutí úvěru dle 
smlouvy, ze dne 18.2.2015 

Ing. Juraj Vozár 
jako věřitel 

50.000,00 EUR Úrok 3% p.a., 31.12.2017 nevznikla 
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Poskytnutí úvěru dle 

smlouvy, ze dne 27.2.2015 

Ing. Juraj Vozár 

jako věřitel 

500.000,00 CZK Úrok 3% p.a., 30.6.2016  

Poskytnutí úvěru dle 

smlouvy, ze dne 4.3.2015 

Ing. Juraj Vozár 

jako věřitel 

450.000,00 CZK Úrok 3% p.a., 30.6.2016  

Poskytnutí úvěru dle 

smlouvy, ze dne 24.3.2015 

Ing. Juraj Vozár 

jako věřitel 

600.000,00 CZK Úrok 3% p.a., 31.12.2017  

Poskytnutí úvěru dle 

smlouvy, ze dne 28.5.2015 

Ing. Juraj Vozár 

jako věřitel 

85.000,00 EUR Úrok 3% p.a., 31.12.2017  

Smlouva o nájmu 

nebytových prostor 

KAILUA a.s. jako 

dlužník 

12.251,00 Kč  nevznikla 

Smlouva o nájmu 

nebytových prostor 

KAILUA a.s. jako 

dlužník 

22.990,00 Kč  nevznikla 

 

 

B. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY UČINĚNÉ V ZÁJMU SPOLEČNOSTI, OVLÁDAJÍCÍ OSOBY 
A DALŠÍCH PROPOJENÝCH OSOB V ÚČETNÍM OBDOBÍ 

 

Společnost neučinila žádné právní úkony, které by byly v zájmu nebo na popud společnosti či 

propojených osob.  

 

 

C. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ČI UČINĚNÁ V ZÁJMU SPOLEČNOSTI, OVLÁDAJÍCÍ 
OSOBY A DALŠÍCH PROPOJENÝCH OSOB NEBO NA JEJICH POPUD V ÚČETNÍM 
OBDOBÍ 

 

Společnost nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud 

společnosti či propojených osob.  

 

ZÁVĚR: 
 

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s. přezkoumalo veškeré vztahy společnosti 
Prabos plus a.s. a propojenými osobami za účetní období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016 a 

konstatuje, že z žádné uzavřené smlouvy, dohody či jiného právního úkonu či ostatních opatření 
učiněných či přijatých společností v účetním období nevznikla společnosti Prabos plus a.s. žádná 
újma.  
 

 

 

Ve Slavičíně dne 8.6.2017 

 

 

 

Ing. Jaroslav Palát 

předseda představenstva  

 

 

 

Ing. Juraj Vozár 

člen představenstva 

 



Cash flow společnosti Prabos plus, a.s. Slavičín

za období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016

Ozn. T e x t tis. Kč

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 6 817

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 28 995

A.1. Úprava o nepeněžní operace 12 016

A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv (+) 4 790

Umořování opravné položky k nabytému majetku (+,-) 67

A.1.2. Změna stavu opravných položek (+,-) 4 864

Změna stavu rezerv (+,-) 0

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-,+) -388

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-) (+,-) 2 683

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti  před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 

mimořádnými položkami 41 011

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -19 876

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,-) 9 307

Změna stavu aktivních účtů časového rozlišení (+,-) -377

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+,-) -21 105

Změna stavu pasivních účtů časového rozlišení (+,-) 1 572

A.2.3. Změna stavu zásob (+,-) -9 273

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a 
ekvivalentů (+,-)

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  před zdaněním a mimořádnými položkami 21 135

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -2 969

A.4. Přijaté úroky (+) 286

A.5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-) -5 454

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, včetně uhrazené splatné daně z 
mimořádné činnosti 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 12 998

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -28 955

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 541

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -28 414

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které 
spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) 15 659

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu 0

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu (+)

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-)

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k  finanční činnosti 15 659

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 242

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 7 059

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti ( provozní činnosti )

Peněžní toky z investiční činnosti

Peněžní toky z finančních činností



Text počáteční zvýšení snížení konečný 

stav zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný v OR 52 243 52 243

B. Základní kapitál nezapsaný v OR 0 0

C. Základní kapitál celkem 52 243 XX XX XX

D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0

Součet A+/-B XX XX XX 52 243

E. Ažio 0 0

F. Rezervní fondy 3 428 3 428

G. Ostatní fondy ze zisku 0 0

H. Kapitálové fondy 0 0

I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

J. Zisk minulých účetních období 20 711 3 376 24 087

K. Ztráta minulých účetních období -30 375 0 -30 375

L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX 23 541 XX 23 541

* Celkem 46 007 26 917 0 72 924

Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti

v účetním období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016




