Příloha k účetní závěrce
společnosti Retail Business Management s. r.o.
za období 01.01. – 31.12.2014

Příloha k účetní závěrce
Společnosti Retail Shops s.r.o.
za období 01.01. – 31.12.2014
Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince
2001, 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 tisících Kč,
pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 24.dubna 2014 a končící dnem
31.prosince 2014.

Obecné údaje
Popis účetní jednotky
Obchodní firma :

Retail Shops s.r.o.

Sídlo:

Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1

Právní forma:

společnost ručením omezeným

IČO: 02512556

Rozhodující předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Datum vzniku společnosti:

31.12.2013

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:
Jméno fyzické osoby,
název právnické osoby
Martin Král

Bydliště, sídlo
Pickova 1488/8,
Zbraslav, 156 00 Praha 5

Sledované účetní
Minulé účetní
období
období
Podíl
tj. %
podíl
tj. %
200 000 100

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
beze změn
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Vedení společnosti
Oddělení účetní
Oddělení controllingu
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Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Funkce
jednatel
jednatel


Příjmení
Král
Ryvola

Jméno
Martin
Vojtěch

Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah
účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
Účtování zásob
- prováděno způsobem B evidence zásob
Ocenění zásob
 oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
Společnost nemá žádné zásoby vytvořené vlastní činností
 oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:

- cenu pořízení
- vedlejší pořizovací náklady:
- dopravné
- clo
- provize
- pojistné
- jiné

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Společnost nemá žádný majetek vytvořený vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala.
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila.
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2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Ve sledovaném účetním období firma nepoužila reprodukční pořizovací ceny.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku
Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování
5.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotná majetek
Společnost nepořídila žádný majetekí

5.3. Dlouhodobý drobný nehmotný a hmotný majetek
Účetní jednotka stanovila, že dlouhodobým drobným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je vyšší
než 500,- Kč a nižší než 20 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pořízení takového majetku
je účtováno na účet 501 - Spotřeba materiálu – DHM v případech, kdy současně nejsou vedlejší
pořizovací náklady.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek společnost nemá.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Ve sledovaném období společnost ne pracovala s údaji v cizí měně.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Ve sledovaném období společnost neměla hmotný majetek zatížený zástavním právem.

2. Pohledávky a závazky
2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (údaje v tis.Kč)
Ve sledovaném období společnost nemá pohledávky po splatnosti

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti (údaje v tis.Kč)
Počet dnů

do 30
30 - 60
60 - 90
90 - 180
180 a více

Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku
57
36
-

Minulé období
Z obchodního
Ostatní
styku
-

2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Ve sledovaném období společnost neměla pohledávky a závazky z titulu zástavního a zajišťovacího
práva.
2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Společnost neměla žádné závazky, které by nebyly sledovány v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

Sestaveno dne:

Sestavil:

Podpis statutárního zástupce:

18.2.2015

Jiřina Doubravová

Šárka Bušková, jednatel
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