ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu pro mikro ÚJ
k . . . . . . .3. . .1. . . .. . .1. . . 2
. . . ... . .2. . .0. . .1. . . 7
..........

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
. Rodinná
. . . . . . . . . . . .energie
...................................
. a.s.
...............................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

0

6

0

4

8

a místo podnikání, lišíli se od bydliště

6

0

9

Na Lánech 764

................................................

Litomyšl

................................................

570 01

................................................
otisk podacího razítka

Označ.

................................................

řádku

AKTIVA CELKEM
B.

Dlouhodobý majetek

C.

Oběžná aktiva

D.

Časové rozlišení aktiv

Označ.

Běžné účetní období

číslo

AKTIVA

A.+B.+C.+D.
B.I.+...+B.III.
C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.
D.1+...+D.x.

Brutto

Korekce

+4 871

141

+4 730

003

+ 944

141

+ 803

037

+2 073

0

+2 073

074

+1 854

0

+1 854

číslo

PASIVA

PASIVA CELKEM
A.

Vlastní kapitál

B.+C.

Cizí zdroje

C.

Závazky

D.

Časové rozlišení

Netto

001

řádku

A.+B.+C.+D.
A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.
B.+C.
C.I.+C.II.
D.1.+...+D.x.

Běžné účetní období
Netto

001

+4 730

002

+1 452

024

+4 552

030

+4 552

064

1 274

Sestaveno dne:

26.3.2018

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

Právní forma
účetní jednotky:

akciová společnost

PEŠEK LUKÁŠ

Předmět podnikání:

Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

k . . . . . . .3. . .1. . . .. . .1. . . 2
. . . ... . .2. . .0. . .1. . . 7
..........
Od:

25.04.2017

Do:

31.12.2017

. Rodinná
. . . . . . . . . . . .energie
...................................
. a.s.
...............................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

0

6

0

4

8

a místo podnikání, lišíli se od bydliště

6

0

9

Na Lánech 764

................................................

Litomyšl

................................................

570 01

................................................
otisk podacího razítka

řádku

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

A.

Výkonová spotřeba

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

A.3.

Služby

Mzdové náklady

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

E.
E.1.
E.1.1
III.
III.3.
F.
F.5.

účty 601, 602
A.1.+...+A.x.
účty 504
účty 501, 502, 503
účty 511, 512, 513, 518

Osobní náklady

D.1.

D.2.1.

číslo

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.

D.

................................................

D.1.+...+D.x.
účty 521, 522, 523
D.2.1.+D.2.2.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

účty 524, 525, 526

Úprava hodnot v provozní oblasti

E.1.+...+E.x.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E.1.1.+E.1.2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  trvalé
Ostatní provozní výnosy

III.1.+...+III.x.

Jiné provozní výnosy

účty 644, 646, 647, 648, 697

Ostatní provozní náklady

F.1.+...+F.x.

Jiné provozní náklady

*

* Provozní výsledek hospodaření (+/)

K.

Ostatní finanční náklady

*

Finanční výsledek hospodaření (+/)

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/)

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/)

*

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

účty 551, 557

účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597
I.+I.x.+II.+II.x.+III.A.B.C.D.E.F.
účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598
IV.+V.+VI.+VII.G.H.I.J.K.
*
**  L.
**  M.
I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.

Skutečnost v účetním období
sledovaném

001

+ 378

003

+ 659

004

+ 264

005

+ 110

006

+ 285

009

+98

010

+73

011

+25

012

+25

014

+ 141

015

+ 141

016

+ 141

020

+65

023

+65

024

+92

029

+92

030

547

047

+1

048

1

049

548

053

548

055

548

056

+ 443

Sestaveno dne:

26.3.2018

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

Právní forma
účetní jednotky:

akciová společnost

PEŠEK LUKÁŠ

Předmět podnikání:

Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Pozn.:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31.12.2017
I. Všeobecné údaje
1.1 Identifikace: Obchodní firma Rodinná energie a.s. se sídlem Na Lánech 764, Litomyšl Město, 570 01 Litomyšl,
IČ06048609
byla zapsána dne 25. dubna 2017 do OR při KS v Hradci Králové, do oddílu B, vl. 3562. Předmětem činnosti a podnikání jsou
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obchod s elektřinou, obchod s plynem.
Statutárním ředitelem je pan Lukáš Pešek.
Rozvahovým dnem je 31.12.2017, účetní závěrka byla sestavena dne 26. března 2018.
Kategorizace účetní jednotky podle §1b ZoÚ: mikro
Počet, jmenovitá hodnota a rozsah práv cenných papírů: 100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20 tis. Kč.
1.2 Ovládající osoby: Společnost není ovládanou osobou.
1.3 Účetní jednotky, které ÚJ ovládá: žádné
1.4.Účetní jednotky – podstatný vliv: žádné
Ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku nebyly uzavřeny, mezi spřízněnými osobami neproběhly žádné transakce.
II. Informace o zaměstnancích, členech orgánů
2.1 Počet zaměstnanců Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti během účetního období je 2 z toho 1 řídící.
2.3 Jiná plnění členům řídících orgánů: Společnost poskytla půjčku osobě, která je statutárním orgánem.
III. Účetní metody
Společnost aplikuje účetní metody v souladu s platnými předpisy.
3.1 Oceňování: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví jsou realizovány zásady pro oceňování majetku.
Účetnictví je vedeno v historických cenách v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Uvedené se týká
především dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, když související vedlejší pořizovací náklady jsou součástí
pořizovací ceny. Je sledována a aplikována zásada stanovení pořizovacích cen nakupovaných zásob, tj. ocenění je včetně
vedlejších pořizovacích nákladů.
3.2 Odpisování: V účetnictví jsou zachyceny účetní odpisy. , které jsou shodné s daňovými.
Doby životnosti pro jednotlivé kategorie dlouhodobého majetku stanovuje účetní jednotka dle zatřídění hmotného majetku do
odpisových skupin.
Drobný dlouhodobý majetek, nepřesahující stanovený limit vstupní ceny 40 tis. Kč, účtuje účetní jednotka na účet 501.
V daném účetním období nedošlo k pozastavení daňových odpisů.
3.3 Zásoby: Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou vč. souvisejících nákladů.
3.4 Opravné položky: V souladu s platnými účetními předpisy společnost posuzuje výši ocenění příslušných aktiv.
3.5 Rezervy: Společnost netvoří ani daňové, ani účetní rezervy.
3.6 Časové rozlišení: V souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je zajištěna jednotná metodika účtování časového rozlišení.
3.7 Dohadné položky: Na základě prověrky jednotlivých účtů společnost formou dohadných položek aktivních a pasivních
zabezpečuje naplnění účetních principů, aby všechny operace byly zařazeny ve správném účetním období.
3.8 Cizí měna: Pro přepočet cizí měny společnost používá aktuální kurzy vyhlašované ČNB. Majetek a závazky v cizích
měnách byly přepočteny k závěrkovému dni s dopadem do kurzových nákladů a výnosů.
3.9 Reálná hodnota: Ocenění reálnou hodnotou nebylo použito.
3.10 Inventarizace a uzávěrkové operace: Uskutečnily se podle zpracovaného harmonogramu fyzické inventury, společnost
zpracovala dokladovou inventuru všech rozvahových účtů.
3.11 Změny metodiky: Firma byla v daném účetním období založena, tento bod tedy nemá náplň.
IV. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztráty
Součástí účetní závěrky jsou zpracované standardní výkazy, tj. rozvaha a výkaz zisku a ztráty. V souladu s ustanovením § 39
Vyhlášky uvádíme doplňující údaje. Neníli uvedeno jinak, hodnoty jsou v tis. Kč.
4.1 Dlouhodobý majetek: Uvádíme vybrané informace o stavu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Dlouhodobá aktiva
účet PSpřírůstkyúbytkyKS
022
0
944
0
944
Nedokončené investice nejsou,drobný hmotný majetek účtovaný přímo do spotřeby byl 5.
Finanční investice nebyly.
4.2 Rezervy: Společnost netvořila v účetním období rezervy.
4.3 Úvěry: Společnost neeviduje k 31.12.2017 žádné bankovní úvěry.
4.5 Náklady: Struktura nákladů je uvedena ve Výkazu zisku a ztráty.
4.6 Výnosy: Struktura výnosů je uvedena ve Výkazu zisku a ztráty, dotace nebyly.
V. Doplňující údaje
V této části informujeme o konkrétních položkách, a to o struktuře pohledávek a závazků.
5.1 Pohledávky po splatnosti více jak 5 let nejsou.
5.2 Závazky po splatnosti více jak 5 let nejsou.
Podmíněné závazky, zástavy majetku, zástavy majetku třetích osob nejsou. Věcná břemena, podrozvaha nejsou.
VI. Skutečnosti po datu závěrky /všechny ÚJ/
Společnosti nejsou známy žádné okolnosti, které by měly vliv na případnou změnu údajů zaznamenaných v účetní závěrce
zpracované ke dni 31.12.2017.
Podpisový záznam statutárního orgánu:

