
P�íloha k ro�ní ú�etní záv�rce 

za rok 2009 

�l. 1   Obecné údaje 

Organizace:     U2Brno s.r.o. 

sídlo:    Brno, P�íkop 843/4 

právní forma:   spole�nost s ru�ením omezeným 

I�O:    607 16 380 

p�edm�t �innosti: - specializovaný maloobchod 

- poskytování software 

datum vzniku:  5. srpna 1994 

Spole�níci s více jak 20% ve spole�nosti: 

Josef Karvaš                         1/3 

Vít Navrátil                           1/3 

Martin Daniel                        1/3 

Popis zm�n a dodatk� provedených v uplynulém ú�etním období v obchodním rejst�íku: 

V roce 2009 nedošlo ke zm�n�.     

Popis organiza�ní struktury podniku a její základní zm�ny b�hem uplynulého období: 

1. U2Brno s.r.o. je samostatná ú�etní jednotka se sídlem v Brn�, P�íkop 843/4  

     

2. Spole�nost nevlastní žádný podíl jiné spole�nosti. 

3. Pr�m�rný po�et pracovník� za rok 2009                         5  osob     

    z toho �ídících                                                                  3  osoby 

    vyplacené mzdy zam�stnanc�m                       1.598.083,- K�

    z toho mzdy �ídících pracovník�                      1.260.785,- K�

4. Výše p�j�ek, poskytnutých záruk a ostatních pln�ní �len�m statutárních, dozor�ích a  

    �ídících orgán�, v�etn� bývalých �len� t�chto orgán� (jak v pen�žní, tak i naturální  

    form�): 

    - bezplatné užívání osobního automobilu              0                          

    - bezplatné užívání ostatních movitých v�cí                     0                   

    - záp�j�ka za cenu nižší než je cena obvyklá                    0                   

    - využití služeb poskytovaných ú�etní jednotkou             0                    

    - platby d�chodového p�ipojišt�ní    0 



�l. 2   Informace o ú�etních metodách a obecných ú�etních zásadách  

1) Zp�sob ocen�ní: 

a) nakupované zásoby jsou oce�ovány po�izovacími cenami 

b) DNM vytvá�ený vlastní �inností je oce�ován ve výši vynaložených náklad� na jeho výrobu 

c) spole�nost nevlastní žádné cenné papíry 

2) Zp�sob stanovení reproduk�ní po�izovací ceny u majetku ocen�ného v této cen� a 

po�ízeného v pr�b�hu ú�etního období: 

Spole�nost nevlastní majetek ocen�ný reproduk�ní po�izovací cenou. 

3) Druhy vedlejších po�izovacích náklad� zahrnutých do po�izovací ceny nakupovaných 

zásob: 

- doprava a pod. 

4) Zm�ny ve zp�sobu oce�ování, postup� odpisování, postup� ú�tování, uspo�ádání položek 

ú�etní záv�rky o proti p�edcházejícímu období s uvedením d�vod� t�chto zm�n s vy�íslením 

pen�žních �ástek t�chto zm�n ovliv�ujících výši majetku, závazk� a hospodá�ského výsledku: 

V ú�etnictví nenastaly žádné zm�ny. 

5) Zp�sob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informace pro stanovení 

výše opravných položek:

Nebyla vytvo�ena žádná opravná položka. 

6) Zp�sob sestavení odpisových plán� pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody p�i 

stanovení ú�etních odpis�: 

Spole�nost p�i odpisování DHM postupuje podle § 26 a násl. zák. �. 586/1992 Sb. o daních z 

p�íjm� a podle vlastního interního p�edpisu.   

7) Zp�sob uplatn�ný p�i p�epo�tu údaj� v cizích m�nách na �eskou m�nu (uplatn�ní b�žných 

kurz� a stálých kurz� s uvedením termín� jejich zm�n): 

Spole�nost uplat�uje b�žné kurzy vyhlašované �NB. 



�l. 3    Dopl�ující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát obsažené v p�íloze 

1) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, pop�. u nemovitostí v�cným 

b�emenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajišt�ní. 

Spole�nost nemá majetek zatížený zástavním právem. 

2) Souhrnná výše pohledávek více jak1 rok po lh�t� splatnosti: 

Souhrnná výše pohledávek více jak 1 rok po lh�t� splatnosti �iní              7.140,- K�

3) Souhrnná výše závazk� více jak 180 dn� po lh�t� splatnosti: 

Spole�nost nemá takové závazky.

4) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajišt�ní pro 

p�ípad jeho nesplacení: 

Spole�nost nemá takové závazky.

5) Závazky (nepen�žní i pen�žní) nevyú�tované v ú�etnictví a neuvedené v rozvaze, nap�. 

záruky p�ijaté za jiný podnik z titulu bankovního úv�ru nebo sm�ne�ného práva, pokud nebyly 

proú�továny ve form� ú�etních rezerv: 

Spole�nost nemá takové závazky.

V Brn�, dne 27.7.2010 



U2Brno s.r.o.

P�íkop 843

60200 Brno
2009 1 2 6 0 7 1 6 3 8 0

(V celých tisících K�)

Obchodní firma nebo jiný název ú�etní firmy

Sídlo nebo bydlišt� ú�etní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydlišt�

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu

ke dni ..................................................................................................
31.12.2009

Rok M�síc I�

Ozna�ení

a b

AKTIVA
�íslo
�ádku

   c

B�žné ú�etní období Minulé ú�. období

Brutto
   1

Korekce
   2

Netto
   3

Netto
   4

P�íloha k p�iznání k dani

z p�íjm� právnických osob

001 14164 -4552 9612 8015AKTIVA CELKEM (�.2+3+7+12)

A. 002Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. 003 7326 -4552 2774 2670Dlouhodobý majetek (�.4 až 6)

B.I. 004 6628 -4004 2624 2563Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. 005 698 -548 150 107Dlouhodobý hmotný majetek

B.III. 006Dlouhodobý finan�ní majetek

C. 007 6813 0 6813 5320Ob�žná aktiva (�.8 až 11)

C.I. 008Zásoby

C.II. 009Dlouhodobé pohledávky

C.III. 010 2333 0 2333 147Krátkodobé pohledávky

C.IV. 011 4480 0 4480 5173Krátkodobý finan�ní majetek

D.I. 012 25 0 25 25�asové rozlišení



Ozna�ení

a b

PASIVA
�íslo
�ádku

   c

Stav v b�žném 
ú�etním období

           5

Stav v minulém 
ú�etním období

           6

013 9612 8015PASIVA CELKEM (�.14+20+25)

A. 014 6026 4838Vlastní kapitál (�.15 až 19)

A.I. 015 102 102Základní kapitál

A.II. 016Kapitálové fondy

A.III. 017 10 10Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku

A.IV. 018 4725 3523Výsledek hospoda�ení minulých let

A.V. 019 1189 1203Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-)

B. 020 1037 710Cizí zdroje (�.21 až 24)

B.I. 021Rezervy

B.II. 022Dlouhodobé závazky

B.III. 023 1037 710Krátkodobé závazky

B.IV. 024Bankovní úv�ry a výpomoci

C.I. 025 2549 2467�asové rozlišení

27.7.2010

s.r.o. Poskytování software

Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou

Právní forma ú�etní jednotky P�edm�t podnikání Pozn.



U2Brno s.r.o.

P�íkop 843

60200 Brno
2009 1 2 6 0 7 1 6 3 8 0

(V celých tisících K�)

Obchodní firma nebo jiný název ú�etní firmy

Sídlo nebo bydlišt� ú�etní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydlišt�

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni ..................................................................................................
31.12.2009

Rok M�síc I�

Ozna�ení

a b

TEXT
�íslo
�ádku

   c

Skute�nost v ú�etním období

b�žném
  1

minulém
  2

ve zjednodušeném rozsahu

P�íloha k p�iznání k dani

z p�íjm� právnických osob

I. 001 3 7Tržby za prodej zboží

A. 002 3 5Náklady vynaložené na prodané zboží

+ 003 0 2Obchodní marže (�.1-2)

II. 004 5033 5651Výkony

B. 005 1184 1860Výkonová spot�eba

+ 006 3849 3793P�idaná hodnota (�.1-2+4-5)

C. 007 2197 2021Osobní náklady

D. 008 3 5Dan�

E. 009 195 253Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III. 010 0 5Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

F. 011Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

G. 012Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních náklad� p�íštích období

IV. 013 38 6Ostatní provozní výnosy

H. 014 10 0Ostatní provozní náklady

V. 015P�evod provozních výnos�

I. 016P�evod provozních náklad�

* 017 1482 1525Provozní výsledek hospoda�ení (�.1-2+4-5-7-8-9+10-11-12+13-14+(-15)-(-
16))



Ozna�ení

a b

TEXT
�íslo
�ádku

   c

Skute�nost v ú�etním období

b�žném
  1

minulém
  2

VI. 018Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�

J. 019Prodané cenné papíry a podíly

VII. 020Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku

VIII. 021Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku

K. 022Náklady z finan�ního majetku

IX. 023Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

L. 024Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

M. 025Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti

X. 026 22 17Výnosové úroky

N. 027Nákladové úroky

XI. 028Ostatní finan�ní výnosy

O. 029 14 16Ostatní finan�ní náklady

XII. 030P�evod finan�ních výnos�

P. 031P�evod finan�ních náklad�

* 032 8 1Finan�ní výsledek hospoda�ení (�.18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-
29+(-30)-(-31))

Q. 033 301 323Da� z p�íjm� za b�žnou �innost

** 034 1189 1203Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost (�.17+32-33)

XIII. 035Mimo�ádné výnosy

R. 036Mimo�ádné náklady

S. 037Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti

* 038Mimo�ádný výsledek hospoda�ení (�.35-36-37)

T. 039P�evod podíl� na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-)

*** 040 1189 1203Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-) (�.34+38-39)

**** 041 1490 1526Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (�.17+32+35-36)

27.7.2010

s.r.o. Poskytování software

Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou

Právní forma ú�etní jednotky P�edm�t podnikání Pozn.


