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Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené mezitímní účetní závěrky společnosti RECALL s.r.o. (dále také „Společnost“) 
sestavené na základě  českých  účetních  předpisů,  která  se  skládá  z  rozvahy  k 30. 6. 2021,  výkazu  zisku  

a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu peněžních toků za období od 1. 1. 2021 do 30.6.2021 

a přílohy této mezitímní účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace.  

Podle  našeho  názoru  mezitímní účetní  závěrka  podává  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  společnosti 
RECALL s.r.o. k 30. 6. 2021 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření  za období od 1. 1. 2021 do 30.6.2021 

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 oddílu Odpovědnost auditora za 
audit mezitímní 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. 
 

Zdůraznění skutečnosti 

 

Upozorňujeme na bod č. 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY přílohy mezitímní účetní závěrky popisující účel sestavení mezitímní účetní závěrky – změna právní 
formy a vstup na burzu cenných papírů START. Údaje ve výkazu zisku a ztráty za minulé období nejsou uváděny 

z důvodu nesrovnatelnosti. Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí modifikován. 
 

Odpovědnost statutárního orgánu (jednatel) Společnosti za mezitímní účetní závěrku 

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení mezitímní 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 mezitímní účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 

nebo chybou. 

Při sestavování mezitímní účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze mezitímní účetní závěrky záležitosti týkající se 
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení mezitímní účetní závěrky, s 
výjimkou případů, kdy statutární orgán  plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá 
jinou reálnou možnost, než tak učinit. 
 



Odpovědnost auditora za audit mezitímní účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že mezitímní 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 ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé 
mezitímní 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:

· Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti mezitímní 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 mezitímní účetní závěrky.

· Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení mezitímní 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 v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze mezitímní 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, členění a obsah mezitímní účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
mezitímní účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán (jednatel) 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.

Ing. Radka Zemanová
jednatelka společnosti-auditor

číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 2291

V Českých Budějovicích dne 26. 7. 2021 



ROZVAHA RECALL s.r.o. 
v plném rozsahu IČO 260 36 363

ke dni Kubatova 1240/6
České Budějovice

(v celých tisících Kč) 37 004

Minulé 
účetní období 
31. 12. 2020

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 192 598 -19 211 173 387 150 374
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0

B. STÁLÁ AKTIVA 36 183 -12 666 23 517 24 121

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 190 -2 058 7 132 7 968
1. Nehmotné výsledky vývoje 1 076 -659 417 596
2. Ocenitelná práva 2 579 -1 399 1 180 1 417

1. Software 2 249 -1 101 1 148 1 367
2. Ostatní ocenitelná práva 330 -298 32 50

3. Goodwill 0
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 5 535 0 5 535 5 955

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 850
2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 5 535 5 535 5 105

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 24 790 -8 505 16 285 16 053
1. Pozemky a stavby 2 200 -102 2 098 2 105

1. Pozemky 1 920 1 920 1 920
2. Stavby 280 -102 178 185

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 16 149 -8 403 7 746 7 663
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0
2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0
3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 441 0 6 441 6 285

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0
2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 441 6 441 6 285

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 2 203 -2 103 100 100
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 100 100 100
2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 2 103 -2 103 0 0
3. Podíly - podstatný vliv 0
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0
2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 156 115 -6 545 149 570 123 189

C. I. Zásoby 84 675 -6 195 78 480 66 878
1. Materiál 4 580 4 580 4 335
2. Nedokončená výroba a polotovary 0
3. Výrobky a zboží 72 558 -6 195 66 363 52 778

1. Výrobky 6 404 6 404 6 831
2. Zboží 66 154 -6 195 59 959 45 947

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 7 537 7 537 9 765

C. II. Pohledávky 59 832 -350 59 482 50 498
C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 759 0 759 1 367

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 0
4. Odložená daňová pohledávka 759 759 1 367
5. Pohledávky ostatní 0 0 0 0

1. Pohledávky za společníky 0
2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0
3. Dohadné účty aktivní 0
4. Jiné pohledávky 0

30.06.2021

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Běžné

účetní období k 30.6.2021



ke dni Kubatova 1240/6
České Budějovice

(v celých tisících Kč) 37 004

Minulé 
účetní období 
31. 12. 2020

Brutto Korekce Netto Netto

30.06.2021

Běžné

účetní období k 30.6.2021

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 59 073 -350 58 723 49 131
1. Pohledávky z obchodních vztahů 55 792 -350 55 442 45 852
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 0
4. Pohledávky - ostatní 3 281 0 3 281 3 279

1. Pohledávky za společníky 0
2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0
3. Stát - daňové pohledávky 17 17 7
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 75 75 118
5. Dohadné účty aktivní 663 663
6. Jiné pohledávky 2 526 2 526 3 154

C. III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0

C. IV. Peněžní prostředky 11 608 0 11 608 5 813
1. Peněžní prostředky v pokladně 760 760 591
2. Peněžní prostředky na účtech 10 848 10 848 5 222

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 300 0 300 3 064
1. Náklady příštích období 300 300 1 273
2. Komplexní náklady příštích období 0
3. Příjmy příštích období 0 1 791



ROZVAHA RECALL s.r.o. 
v plném rozsahu IČO 260 36 363

ke dni Kubatova 1240/6
České Budějovice

(v celých tisících Kč) 37 004

Běžné Minulé
účetní období účetní období

PASIVA CELKEM 173 387 150 374
A. VLASTNÍ KAPITÁL 31 191 28 951

A. I. Základní kapitál 200 200
1. Základní kapitál 200 200
2. Vlastní podíly (-)
3. Změny základního kapitálu

A. II. Ážio a kapitálové fondy 4 148 4 148
1. Ážio
2. Kapitálové fondy 4 148 4 148

1. Ostatní kapitálové fondy 4 225 4 225
2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) -77 -77 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

A. III. Fondy ze zisku 20 20
1. Ostatní rezervní fondy 20 20
2. Statutární a ostatní fondy

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 23 583 19 409
1. Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 23 583 19 409
2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3 240 5 174

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

B. + C. CIZÍ ZDROJE 142 196 120 277

B. Rezervy 68 0
1. Rezerva na důchody a podobné závazky
2. Rezerva na daň z příjmů 68
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
4. Ostatní rezervy

C. Závazky 142 128 120 277
C. I. Dlouhodobé závazky 7 823 8 588

1. Vydané dluhopisy 0 0
1. Vyměnitelné dluhopisy
2. Ostatní dluhopisy

2. Závazky k úvěrovým institucím 7 823 8 588
3. Dlouhodobé přijaté zálohy
4. Závazky z obchodních vztahů
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
7. Závazky - podstatný vliv
8. Odložený daňový závazek
9. Závazky - ostatní 0 0

1. Závazky ke společníkům
2. Dohadné účty pasivní
3. Jiné závazky

30.06.2021

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA



ROZVAHA RECALL s.r.o. 
v plném rozsahu IČO 260 36 363

ke dni Kubatova 1240/6
České Budějovice

(v celých tisících Kč) 37 004

Běžné Minulé
účetní období účetní období

30.06.2021

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

C. II. Krátkodobé závazky 134 305 111 689
1. Vydané dluhopisy 0 0

1. Vyměnitelné dluhopisy
2. Ostatní dluhopisy

2. Závazky k úvěrovým institucím 97 005 74 765
3. Krátkodobé přijaté zálohy 666 452
4. Závazky z obchodních vztahů 21 420 27 427
5. Krátkodobé směnky k úhradě
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
7. Závazky - podstatný vliv
8. Závazky - ostatní 15 214 9 045

1. Závazky ke společníkům 1 000 0
2. Krátkodobé finanční výpomoci
3. Závazky k zaměstnancům 2 778 2 571
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 630 1 531
5. Stát - daňové závazky a dotace 5 246 4 893
6. Dohadné účty pasivní 4 560 50
7. Jiné závazky

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 0 1 146
1. Výdaje příštích období 1 146
2. Výnosy příštích období

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:
dne:

Mgr. Radek Douda23.07.2021



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH RECALL s.r.o. 

IČO 260 36 363

za období končící k Kubatova 1240/6
České Budějovice

(v celých tisících Kč) 370 04

Běžné
účetní období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 5 813

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 4 161

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace -370 

A. 1. 1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a
dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)

1 744

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv -2 965 
A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

A. 1. 4. Výnosy z podílů na zisku (-)

A. 1. 5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a 
vyúčtované výnosové úroky (-)

914

A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace -63 

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 3 791

A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -16 980 

A. 2. 1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového
rozlišení a dohadných účtů aktivních

-6 828 

A. 2. 2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních

-1 515 

A. 2. 3. Změna stavu zásob (+/-) -8 637 

A. 2. 4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním -13 189 

A. 3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-) -914 
A. 4. Přijaté úroky (+)

A. 5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-) -255 
A. 7. Přijaté podíly na zisku (+)

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -14 358 

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1 322 
B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv

B. 3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -1 322 

Peněžní toky z finanční činnosti

C. 1.
Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti 
finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

21 475

C. 2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 0

C. 2. 1.
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, 
popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

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 (-)

C. 2. 6.
Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně 
finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních 
společností (-)

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 21 475

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 5 795
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 11 608

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:
dne:

Mgr. Radek Douda

30.06.2021

23.07.2021

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY RECALL s.r.o. 
v plném rozsahu (v druhovém členění) IČO 260 36 363

za období končící k Kubatova 1240/6
České Budějovice

(v celých tisících Kč) 37 004

Běžné Minulé
účetní období účetní období

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 9 698

II. Tržby za prodej zboží 114 769

A. Výkonová spotřeba 83 876 0
1. Náklady vynaložené na prodané zboží 61 543
2. Spotřeba materiálu a energie 5 156
3. Služby 17 177

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 200

C. Aktivace (-)

D. Osobní náklady 25 406 0
1. Mzdové náklady 18 556
2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 6 850 0

1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 436
2. Ostatní náklady 414

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti -1 221 0
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 744 0

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 1 744
2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

2. Úpravy hodnot zásob -2 965 
3. Úpravy hodnot pohledávek

III. Ostatní provozní výnosy 3 708 0
1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
2. Tržby z prodaného materiálu 398
3. Jiné provozní výnosy 3 310

F. Ostatní provozní náklady 14 309 0
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
2. Prodaný materiál
3. Daně a poplatky 75
4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
5. Jiné provozní náklady 14 234

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 5 605 0

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 0
1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosy z podílů

G. Náklady vynaložené na prodané podíly

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0
1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0
1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti -63 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 914 0
1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 914

VII. Ostatní finanční výnosy 553

K. Ostatní finanční náklady 1 146

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -1 444 0

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 4 161 0

30.06.2021

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY RECALL s.r.o. 
v plném rozsahu (v druhovém členění) IČO 260 36 363

za období končící k Kubatova 1240/6
České Budějovice

(v celých tisících Kč) 37 004

Běžné Minulé
účetní období účetní období

30.06.2021

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

L. Daň z příjmů 921 0
1. Daň z příjmů splatná 313
2. Daň z příjmů odložená  (+/-) 608

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 3 240 0

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) 3 240 0

* Čistý obrat za účetní období 128 728 0

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:
dne:

Mgr. Radek Douda23.07.2021



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU RECALL s.r.o. 
IČO 260 36 363

ke dni Kubatova 1240/6
30.06.2021 České Budějovice
(v celých tisících Kč) 37 004

Stav Stav Stav
k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 30.6.2021

0 0

200 200 200
0 0
0 0
0 0

4 225 4 225 4 225

-77 -77 -77

0 0
0 0
0 0

20 20 20
0 0

19 629 -220 19 409 4 174 23 583
0 0
0 0

-220 5 174 220 5 174 3 240 -5 174 3 240
0 0

Vlastní kapitál celkem 19 552 9 399 0 28 951 7 414 -5 174 31 191

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:
dne:

Mgr. Radek Douda

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Hospodářský výsledek - zisk - roku 2020 byl rozdělen na základě rozhodnutí valné hromady: 1 mil. Kč rozdělen jako podíly na zisku mezi společníky, zbylá část zaúčtována na účet nerozděleného 
zisku minulých let

Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-)

Počet akcií

Základní kapitál
Vlastní podíly
Změny základního kapitálu
Ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

Jiný výsledek hospodaření minulých let 
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

23.07.2021

Rozdíly z přeměn obchodních korporací
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
Ostatní rezervní fondy
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk  minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
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1. POPIS SPOLEČNOSTI 

RECALL s. r. o. (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která sídlí v Kubatově ulici 6, 
370 04 České Budějovice, identifikační číslo 260 36 363. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 
Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 10575. 
 
Hlavním předmětem její činnosti je velkoobchod s příslušenstvím k mobilním telefonům. 
 
V roce 2021 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku.  

Společnost má tři společníky – Daniel Havner (obchodní podíl 50 %), Marek Havner (obchodní podíl 25%), 
Mgr. Radek Douda (obchodní podíl 25%) a dva jednatele – Daniel Havner, Mgr. Radek Douda. Každý 
z jednatelů podepisuje a jedná za společnost samostatně v plném rozsahu.  

K 30. 6. 2021 společnost vlastnila podíl ve výši 100% ve společnosti RECALL SK s.r.o., se sídlem Bučany 
870, 919 28 Bučany a dále na konci roku 2020 došlo k založení nové české právnické osoby FIXED.zone 
s.r.o. se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice - zápis do OR dne 
7. 1. 2021 – RECALL s.r.o. je 100 % vlastníkem.  

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená individuální mezitímní účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2020 a 2021 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o 
účetnictví“). 

Mezitímní účetní závěrka byla sestavena způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě 
pokračovat ve své činnosti a tento předpoklad k datu sestavení mezitímní účetní závěrky splňuje. 

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.  

Mezitímní účetní závěrka je sestavena k 30. 6. 2021 za období 1.1.2021 až 30.6.2021. Mezitímní účetní 
závěrka je sestavena z důvodu změny právní formy a vstupu na burzu cenných papírů START. 

Údaje uvedené v rozvaze sestavené k 30.6.2021 ve sloupci minulé období jsou hodnoty z účetní závěrky 
sestavené k 31. 12. 2020. Údaje ve výkazu zisku a ztráty sestaveném k 30. 6. 2021 nejsou uváděny 
z důvodu nesrovnatelnosti údajů. 

K rozvahovému dni 30. 6. 2021 nebyly provedeny fyzické inventury zásob.  

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY 

Způsoby oceňování, účetní metody a zásady, které společnost používala při sestavení mezitímní účetní 
závěrky za období 1. 1. 2021 až 30.6.2021 jsou následující: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná 
práva a software, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než 60 tis. Kč 
v jednotlivém případě. 
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Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady 
s pořízením související.  

Doba odepisování SW byla stanovena na 36 měsíců, ocenitelná práva (licence) na dobu 72 měsíců, 
nehmotné výsledky vývoje na 36 měsíců. 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v každé jednotlivé úpravě částku 40 tis. Kč, 
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.  

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 60 tis. Kč je účtován přímo do nákladů (Ostatní 
služby). 

 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí pozemky, stavby a hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je 
delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. 

Dlouhodobý hmotný majetek (nakupovaný) se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.  

Dlouhodobý hmotný majetek v roce 2020 a 2021 se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti či 
předpokládané doby použitelnosti. Pozemky se neodepisují. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy 
a údržba se účtují do nákladů. 

Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané 

doby životnosti. Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let (od-do) 

Stavby 30 

Hmotné movité věci a jejich soubory  3 - 10 

Pěstitelské celky trvalých porostů - 

Dospělá zvířata a jejich skupiny  - 

  

 
 
V případě, že na základě inventarizace by bylo zjištěno poškození/nepoužívání dlouhodobého hmotného 
majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá jeho reálnému stavu, byly by vytvořeny opravné 
položky. V roce 2021 a 2020 nebyla zjištěna potřeba tvorby opravných položek. 

 
c) Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří obchodní podíly a poskytnuté zápůjčky dceřiné společnosti s dobou 
splatnosti delší než jeden rok (resp. předpokládanou dobou držení více než jeden rok). 
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Obchodní podíly se při pořízení oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady 
s pořízením související. 

Zápůjčky se oceňují nominální hodnotou. 

K rozvahovému dni. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem: 

- Majetkové účasti představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem se 
oceňují ekvivalencí, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků. 

- Zápůjčka je oceněna nominální hodnotou – v případě, že dojde k poklesu účetní hodnoty, je rozdíl 
zaúčtován jako opravná položka 

- Ekvivalencí se rozumí pořizovací cena účasti upravená na hodnotu odpovídající míře účasti 
společnosti na vlastním kapitálu. 

 
d) Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti, ceniny a peníze na bankovních účtech. Bankovní účty 
vykazující záporný zůstatek k rozvahovému dni (kontokorenty) jsou v rozvaze vykazovány jako závazky 
k úvěrovým institucím. 

 

e) Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich 
pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). 

Výdaje ze skladu se účtují s použitím metody váženého aritmetického průměru.  

Výrobky se oceňují vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu, 
tj. přímý materiál, přímé mzdy a popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě. Nepřímé 
náklady jsou přiřazovány na základě koeficientu z časové kalkulace. 

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je 

tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.  

 

f) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje 
pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního 
posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.  

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) 
a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového 
dne. 



Účetní jednotka RECALL s. r. o. 
Příloha v mezitímní účetní závěrce k 30. 6. 2021 
     
______________________________________________________________________________________ 
   

                                                                                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

4/13 
Nedílnou součástí mezitímní účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty 

 

 

g) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.  

Podle stanov společnosti společnost vytvořila rezervní fond při vzniku a ze zisku. 

Kapitálové fondy jsou tvořeny Oceňovacími rozdíly z přecenění majetku a závazků vznikajícími při přecenění 
obchodního podílu metodou ekvivalence a příplatky společníků mimo základní kapitál. 

Jiný výsledek hospodaření obsahuje rozdíly ze změn účetních metod. Dále obsahuje opravy v důsledku 
nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou 
významné.  

 

h) Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé 
závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která 
je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.  

 

i) Leasing 

Společnost nevyužívá v roce 2020 ani 2021 žádný finanční leasing. 

Společnost využívá v roce 2020 a 2021 leasing operativní. Splátky nájemného se účtují na vrub nákladů 
rovnoměrně po předpokládanou dobu nájmu. 

 

j) Devizové operace 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v denním kurzu platném ke dni 
jejich vzniku) a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 30. 6. 2021 
(resp.31. 12. 2020) vyhlášeným Českou národní bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů 
běžného roku. 

 

k) Použití odhadů 

Sestavení mezitímní účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež 
mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu mezitímní účetní závěrky a na vykazovanou výši 
výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě 
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všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v 
budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 

 

l) Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Výnosy jsou 
účtovány v okamžiku splnění dodávky nebo poskytnutí služby. 

 

m) Daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba 
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými 
odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, 
náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů. 

 

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv 
a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. 

 

n) Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení mezitímní účetní závěrky, je 
zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, 
které existovaly k rozvahovému dni. 

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení mezitímní účetní závěrky došlo k významným 
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí 
popsány v příloze mezitímní účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
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4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 076    1 076 

Software 2 196 53   2 249 

Ostatní ocenitelná práva 330    330 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek  850 0 0 850 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 5 105 483  53 5 535 

Celkem 2021 9 557 536  903 9 190 

Celkem 2020 7 079 3 781  1 303 9 557 

 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy 
Prodeje, 
likvidace 

Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

 

Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje -480 -180    -659   

Software -829 -271    -1 101   

Ostatní ocenitelná práva -280 -18    -298   

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek         

Celkem 2021 -1589 -469    -2 058   

Celkem 2020 -972 -617    - 1 589   

 
 
 
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Pozemky 1 920    1 920  

Stavby 280    280 

Hmotné movité věci a jejich soubory (výrobní 
technologie, vozidla) 14 891 1 351 93  16 149 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 285 1 507  1 351 6 441 

Celkem 2021 23 376 2 858 93 1 351 24 790 
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Celkem 2020 22 558 3 586 729  23 376 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy, 
ZC 

vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

 

Pozemky        

Stavby -95 -7   -102   

Hmotné movité věci a jejich 
soubory (výrobní 
technologie, vozidla) -7 228 -1 268 93  -8 403   

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek        

Celkem 2021 - 7 323 -1 275 93  -8 505   

Celkem 2020 -5 160 -2 892 729  -7 323   

 
 
c) Dlouhodobý finanční majetek 

Obchodní podíl na Slovensku ve společnosti RECALL SK s.r.o. byl pořízen v roce 2013, jedná se o 100 % 
na základním kapitálu, pořizovací cena činila 77 tis. Kč (3 tis. EUR). K rozvahovému dni je přeceňován 
metodou ekvivalence proti vlastnímu kapitálu. 

Rok Podíl na ZK ZK dceřiné společnosti VK dceřiné společnosti ocenění  

2016 60% 5 tis. EUR - 113 tis. EUR   0 tis. 

2017 100% 5 tis. EUR - 107 tis. EUR  0 tis. Kč 

2018 100% 5 tis. EUR - 104 tis. EUR  0 tis. Kč 

2019 100% 5 tis. EUR - 106 tis. EUR  0 tis. Kč 

2020 100% 5 tis. EUR - 154 tis. EUR  0 tis. EUR 

Na konci roku 2020 došlo k založení nové české obchodní společnosti s názvem FIXED.zone s.r.o., kdy 
RECALL s.r.o. je jejím 100 % vlastníkem.  K zápisu do obchodního rejstříku došlo dne 7. ledna 2021, 
základní kapitál činí 100 tis. Kč. 

Zápůjčka ovládané osobě (RECALL SK s.r.o.) – nominální hodnota 49,5 tis. EUR, datum vzniku duben 
2013, splatnost není pevně stanovená, bude se splácet postupně ze zisku společnosti RECALL SK, 
bezúročná. 

Zápůjčka je poskytnuta v EUR, k rozvahovému dni dochází k jejímu přecenění měnovým kurzem platným 
k rozvahovému dni. K datu mezitímní účetní závěrky 2021 činila hodnota nesplacené zápůjčky 1 262 tis. Kč. 

V roce 2017 byla na zápůjčku vytvořena opravná položka ve výši 100% nominální hodnoty a to vzhledem ke 
skutečnostem, že dle smlouvy o zápůjčce je zápůjčka splatná až z případného zisku po uhrazení ztrát 
minulých let a dlužník (společnost RECALL SK s.r.o.) k 31. 12. 2020 dosahuje záporného vlastní jmění. 
V roce 2021 opravná položka na tuto zápůjčku stále trvá. 



Účetní jednotka RECALL s. r. o. 
Příloha v mezitímní účetní závěrce k 30. 6. 2021 
     
______________________________________________________________________________________ 
   

                                                                                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

8/13 
Nedílnou součástí mezitímní účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty 

 

 

V roce 2018 společnost půjčila ovládané osobě RECALL SK s.r.o. 33 tis. EUR. Podmínky splácení a úročení 
jsou shodné jako u zápůjčky z roku 2013. Zápůjčka je poskytnuta v EUR, k rozvahovému dni dochází 
k jejímu přecenění měnovým kurzem platným k rozvahovému dni. K 30.6.2021 činila hodnota nesplacené 
zápůjčky 841 tis. Kč.  

V roce 2018 byla na tuto zápůjčku vytvořena opravná položka ve výši 100% nominální hodnoty a to 
vzhledem ke skutečnostem, že dle smlouvy o zápůjčce je zápůjčka splatná až z případného zisku po 
uhrazení ztrát minulých let a dlužník (společnost RECALL SK s.r.o.) k 31. 12. 2020 dosahuje záporného 
vlastní jmění. V roce 2021 opravná položka na tuto zápůjčku stále trvá. 

 

d) Zásoby 

Na základě posouzení stavu a prodejnosti zásob (např. poškozené, pomalu obrátkové zásoby) byla k 30. 6. 

2021 evidována opravná položka k zásobám ve výši 6 195 tis. Kč. 

 

e) Pohledávky 

K 30. 6. 2021 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 3 189 tis. Kč (k 31. 12. 2020 4 767 tis. Kč) – po splatnosti 
více než 365 dnů byly ve výši 1 000 tis. Kč. 

Jiné pohledávky evidované k 30. 6. 2021 zahrnují zejména pohledávku z titulu dotace účtovanou na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost z r. 2019 – datum ukončení projektu je stanoven na 31.12.2022. 

Dohadné účty aktivní zahrnují k 30. 6. 2021 dohad na bonusy od dodavatelů související s 1. polovinou roku 
2021.  

Dlouhodobé pohledávky zahrnují odloženou daňovou pohledávku. K 30. 6. 2021 byla odložená daň 
vyčíslena na částku 759 tis. Kč (k 31.12.2020 na částku 1367 tis. Kč). Titulem pro její výpočet jsou rozdíly 
zůstatkových cen dlouhodobých aktiv (závazek) a opravné položky k zásobám (pohledávka).  

 

f) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se skládá z podílů plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 
200 tis. Kč.  

Na základě rozhodnutí valné hromady v květnu 2020 byly nevyplacené podíly na zisku za rok 2018 ve výši 
4 225 tis. Kč na účet Příplatku k základnímu kapitálu. 

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 30.6.2021 bylo schváleno uvedené rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2020: valná hromada společnosti rozhodla rozdělení části zisku jako podílů 
na zisku v částce 1.000 tis. Kč, zbylá část bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.  

Přehled o změnách vlastního kapitálu je zpracován jako zvláštní příloha k účetní závěrce. 
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g) Rezervy 

K 30. 6. 2021 byla zaúčtována rezerva na daň z příjmů související s obdobím mezitímní účetní závěrky. Její 
výše byla vyčíslena na částku 313 tis. Kč – část ve výši 244 tis. Kč byla proúčtována v souladu s účetními 
předpisy proti zálohám na daň z příjmů, zbývající část je v rozvaze vykázána jako rezerva na daň z příjmů.  
 
 
 
h) Dlouhodobé závazky  

Společnost k 30. 6. 2021 neměla žádné emitované dluhopisy, dlouhodobé směnky k úhradě a ostatní 
dlouhodobé závazky. Závazky k úvěrovým institucím viz bod j. 

Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 30. 6. 2021 4 083 tis. Kč a (k 31. 12. 2020 4 333 tis. Kč). 

 

i) Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti činily k 30. 6. 2021 1 532 tis. Kč – jedná se o závazky po splatnosti 
do 90 dnů. 

Dohadné účty pasivní zahrnují zejména bonusy odběratelům a další náklady, které souvisejí s 1. polovinou 
roku 2021 a nebyly vyúčtovány. 

 

j) Závazky k úvěrovým institucím 

Společnost má revovlingové úvěry u České Spořitelny a.s. ve výši 1 000 tis. EUR, 20 000 tis. Kč (se zárukou 
ČMZRB) a 26 000 tis. Kč a kontokorentní účet u Raiffeisenbank a.s., který jí umožňuje čerpat úvěr až do 
výše 10 000 tis. Kč a revolvingový úvěr do výše 17 000 tis. Kč. Zajištění směnkami, pohledávkami, 
skladovými zásobami. 

K 30. 6. 2021 činil záporný zůstatek kontokorentního účtu (v souladu s dohodnutými úvěrovými rámci)  
mínus 9 296 tis. Kč (31.12. 2020 6 311 tis. Kč) a v rozvaze byl vykázán jako krátkodobý závazek k úvěrovým 
institucím  

Závazky z titulu revolvingových úvěrů jsou v rozvaze vykazovány v rámci závazků krátkodobých a to 
z důvodu neustálé obnovy těchto úvěrů ve stejné výši. Úvěry se obnovují po 1 – 3 měsících. K 30.6.2021 
činil zůstatek 84 165 tis. Kč. 

Dlouhodobé bankovní úvěry jsou v rozvaze vykázány v krátkodobých závazcích – splátky od 07/2021 do 
06/2022, v dlouhodobých závazcích - splátky se splatností nad 12 měsíců od rozvahového dne. Splátky 
splatné v roce od 07/2021 do 06/2022 činí 3 303 tis. Kč.  

V roce 2020 přibyly 2 nové úvěry, oba na auta, v 1pol. Roku 2021 další 3 úvěry na auta  (splátka všech 
úvěrů na auta v od 07/2021 do 06/2022 3 179 tis. Kč), konec úvěrů v roce 2025, 1 úvěr na objekt v Homolích 
(splátka v 2021 500 tis. Kč), konec úvěru v 2029. Úvěr na objekt v Homolích je zajištěn vlastní směnkou a 
zástavním právem ve prospěch banky zaneseným v katastru nemovitostí. Úvěry na auta jsou zajištěné 
zajišťovacím převodem vlastnického práva s rozvazovací podmínkou. 
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   Zůstatek 2020 Zůstatek 30.6.2021 Splatno 07/21-
06/22 

      

Banka 
Termíny/ 
Podmínky 

Celkový 
limit 2020 
v tis. Kč 

Částka v 
cizí měně 

Částka 
v tis. Kč 

Částka v 
cizí měně 

Částka 
v tis. Kč 

Částka 
v tis. Kč 

Revolvingové úvěry 
revolving  
1 – 3 měs. 

67 410  65 245  84 405 - 

Kontokorentní účty   10 000  6 311  9 296 9 296 

Bankovní úvěry 
Úvěr na 
server do 
12/2022 

  932  750 376 

Bankovní úvěry 
Úvěr VW 
Arteon 

  752  606 304 

        

Bankovní úvěr 
Budova, 
do r. 2029 

  4 333  4 083 500 

Bankovní úvěry 

16 

úvěrových 
smluv na 
automobily
, do r. 
2025 

  5 780  5 684 2 123 

Celkem     83 353  104 824 12 599 

        

 

Náklady na úroky vztahující se k závazkům k úvěrovým institucím za 1.pol roku 2021 činily 914 tis. Kč (v 
roce 2020 1 866 tis. Kč), z toho bylo 0 tis. Kč (v roce 2020 0 tis. Kč) zahrnuto do pořizovací ceny majetku. 

K 30. 6. 2021 společnost dodržovala smluvní podmínky úvěrových institucí. 

Záruky vydané bankou – na základě smlouvy z roku 2013 o poskytnutí bankovní záruky – ve výši 
100 tis. EUR, platnost do 31.12.2021, zajištění směnkami.  

 

k) Položky neuvedené v rozvaze 

Společnost neměla k 30. 6. 2021 významný majetek či závazky (peněžní a nepeněžní povahy např. soudní 
spory, zaměstnanecké benefity, bankovní záruky atd.), které nejsou vykázány v rozvaze či nejsou uvedeny 
v příloze v účetní závěrce.  

 

l) Informace o transakcích se spřízněnými stranami  

Zápůjčka společnosti RECALL SK s.r.o. není úročená. Splatnost není pevně daná, společnost RECALL SK 
s.r.o. bude splácet postupně dle HV. V rozvaze je vykázána jako dlouhodobý finanční majetek – Zápůjčky 
a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba. Na tuto zápůjčku byla vytvořena opravná položka ve výši 100% 
hodnoty. V roce 2020 a 2021 tato opravná položka zůstává.  

Jednatelům ani společníkům nebyly poskytnuty žádné zápůjčky ani úvěry. 
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Dlouhodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 30. 6. 2021 činily 2 103 tis. Kč a týkají se poskytnutých 
zápůjček.  

Krátkodobé pohledávky za RECALL SK s.r.o. k 30. 6. 2021 činily 1 710 tis. Kč – jedná se o pohledávky 
z obchodního vztahu. Všechny tyto obchody probíhají za běžných obchodních podmínek. Závazky 
k RECALL SK s.r.o. společnost eviduje ve výši 573 tis. Kč. 

 

m) Výdaje na výzkum a vývoj 

Na vývoj bylo v roce 2021 vynaloženo 431 tis. Kč – jedná se o vývoj nových produktů pořizovaný od 
externích subjektů.   

 

n) Významné položky z výkazu zisku a ztráty 

Položka služby představuje zejména náklady na opravy, nájemné, odbytové náklady, poradenské a právní 
služby, provize, subdodávky, IT služby a telekomunikace. 

Ostatní provozní výnosy tvoří zejména náhrady škody, skonta za platby v termínu, inventarizační přebytky a 
dotace (dotace covid ve výši 2 243 tis. Kč). 

Ostatní provozní náklady tvoří zejména smluvní sankce, pojištění, obratové bonusy a skonta za platby v 
termínu. 

Ostatní finanční výnosy tvoří zejména kurzové zisky. 

Ostatní finanční náklady tvoří zejména kurzové ztráty a náklady na bankovní služby. 

 

5. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ 

Proticovidová opatření poznamenala i prvních 5 měsíců roku 2021. Maloobchodní prodejny byly uzavřeny až 
do 10. května 2021. I přes tuto nepříznivou situaci se nám však daří držet hospodářský výsledek na 
plánovaných číslech. To považujeme za velmi dobrý základ pro celkový výsledek roku 2021.  

V lednu 2021 zápisem do obchodního rejstříku vznikla nová dceřiná společnost FIXED.zone s.r.o., založená 
zakladatelskou listinou dne 11. prosince 2020 a  která se bude zabývat prodejem příslušenství koncovým 
zákazníkům prostřednictvím internetového obchodu. 

Další významnou skutečností letošního roku je rozhodnutí majitelů společnosti vstoupit v letošním roce na 
burzu START Pražské burzy a získat tak do společnosti nové zdroje, které by pomohly financovat rozvoj, 
nové vnitřní systémy, export a vývoj nových produktů, na kterém chce společnost do budoucna stavět.   

Samozřejmě nás čeká s tímto spojená transformace na akciovou společnost.   

Termín úpisu akcií odhadujeme na přelom října a listopadu 2021. 
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6. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události.

Sestaveno dne: 23. 7. 2021

Jméno a podpis 

statutárního orgánu společnosti:


