
Účetní závěrka - rozvaha

Obchodní firma: Kristin s.r.o.

Sídlo: č.p. 368, 33201 Tymákov

Identifikační číslo: 04022777

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona

Rozvahový den: 31. 12. 2015

Sestavení účetní závěrky: 1.1.2016

Podpisový záznam: Hana Svobodová

Den vzniku účetní jednotky: 29.4.2015

Fyzické osoby, které mají rozhodující vliv 

na této účetní jednotce:

Hana Svobodová, jednatel, výše vkladu 100%

Jména členů statutárních a dozorčích 

orgánů k rozvahovému dni:

Hana Svobodová

(v celých tisících)

běžné účetní období minulé účetní období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA 20 0 20 -

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 -

B. Dlouhodobý majetek 0 0 0 -

C. Oběžná aktiva 20 0 20 -

D. Časové rozlišení aktiv 0 0 0 -

PASIVA 20 0 20 -

A. Vlastní kapitál 5 0 5 -

B. + C. Cizí zdroje 15 0 15 -

B. Rezervy 0 0 0 -

C. Závazky 15 0 15 -

D. Časové rozlišení pasiv 0 0 0 -



Účetní závěrka - příloha

Obchodní firma: Kristin s.r.o.

Sídlo: č.p. 368, 33201 Tymákov

Identifikační číslo: 04022777

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona

Rozvahový den: 31. 12. 2015

Sestavení účetní závěrky: 1.1.2016

Podpisový záznam: Hana Svobodová

Den vzniku účetní jednotky: 29.4.2015

Fyzické osoby, které mají rozhodující vliv 

na této účetní jednotce:

Hana Svobodová, jednatel, výše vkladu 100%

Jména členů statutárních a dozorčích 

orgánů k rozvahovému dni:

Hana Svobodová

Byly aplikované obecné účetní zásady, oceňování ve skutečných pořizovacích cenách včetně 

pořizovacích nákladů, účtované způsobem B,  pro výdaj ze skladu jsou používány skutečné 

pořizovací ceny, opravné položky nebyly tvořeny, nebyly použity cizí měny. Zisk za účetní období 

nebude rozdělen. Závazky z obchodního styku 0 Kč, ostatní 15 109 Kč. Pohledávky celkem 0 Kč. 

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností není. Firma 

nemá dlouhodobý majetek.

V uplynulém účetním období účetní jednotky:

- neproběhly žádné změny ani dodatky v obchodním rejstříku

- organizační struktura účetní jednotky beze změn, tj. 1 jednatel

- nebyly uzavřeny ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku

- neměla jednotka zaměstnance ani úvěry a zápůjčky


