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• 

Zpráva 

nezávislého auditora 

k ověření účetní závěrky za rok 2019 

společnosti 

PREMIALIS s.r.o. 

se sídlem 

Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČ:06890083 

PKM AUDIT Consulting s.r.o. 
Auditorské oprávnění č. 454 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C 
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1 

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek 
zapsaný v seznamu auditorů 

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o . 



J 

J 

J 

J 

Ing. Luboš Marek. Rennerova 2510 Rakovruk. audit. oprávnění č.469. PKM AUDIT Consulting s.r.o .• Národní třída 43/365 Praha 1 

Obsah 

Obsah: 

Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky 
Výrok auditora 
Základ pro výrok 
Jiné skutečnosti 
Odpovědnost vedení Společnosti za účetní závěrku 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
Identifikace auditora 

Přílohy: 

Rozvaha 
Výkaz zisku a ztráty 
Příloha k účetní závěrce 



J 

] 

] 

J 

] 

] 

J 

Ing. Luboš Marek, Rennerova 2510, Rakovník, audit. oprávněrú č.469. PKM AUDIT Consulting s.r.o .• Národrú třída 43/365 Praha 1 

ZPRÁV A NEZÁVISLÉHO AUDITORA O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Jednateli společnosti PREMIALIS s.r.o. 

VÝROK AUDITORA 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PREMIALIS s.r.o. (,,Společnost") 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu 
zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis 
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou 
uvedeny v příloze této účetní závěrky. 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti 
k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 
v souladu s českými účetními předpisy. 

Výrok zní 

BEZ VÝHRAD 

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 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.

ODPOVĚDNOST VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 

Statutární orgnán Společnosti odpovídá za sestavení 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 účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. 
Při sestavování účetní závěrky je vedení Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se 
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s 
výjimkou případů, kdy vedení plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy 
nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá vedení. 

Vaclav Jerabek
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Ing. Luboš Marek, Rennerova 2510, Rakovník, audit. oprávnění č.469. PKM AUDIT Consulting s.r.o .• Národní třída 43/365 Praha 1 

ODPOVĚDNOST AUDITORA ZA AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že 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 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 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, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá
prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.

• 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 vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a

informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. 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 účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí
z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda

účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému

zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení 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. 

t---------------------------------------------.J 
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Ing. Luboš Marek. Rennerova 2510. Rakovník. audit. oprávnění č.469. PKM AUDIT Consulting s.r.o .• Národní třída 43/365 Praha 1 

Název auditorské společnosti: PKM AUDIT Consulting s.r.o. 
Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000 Adresa sídla: 

Evidenční číslo auditorské společnosti: 454 

Jméno a příjmení auditora odpovědného za provedení auditu jménem auditorské společnosti: 

Ing. Luboš Marek 
Evidenční číslo statutárního auditora: 469 

Datum zprávy auditora: 19.10.2020 

Podpis auditora: 

Rozdělovník 

■ 3x příjemce PREMIALIS s.r.o. 

■ 1 x zpracovatel auditor - PKM AUDIT Consulting s.r.o. 

Zpráva auditora byla předána společnosti PREMIALIS s.r.o. a byla projednána za účasti 

jednatele společnosti 
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Upozornění: Opis pouze pro potfebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajl,, nelze .i�i použít 

jako �oučá�t účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v li.stinné podobě. 

r-----
,Daňo�ý subjekt; PREMIALIS s.r.o. 

IČ I DIČ; -----106890083 I CZ06890083
§ídlo účetní jednQ__tk_,�=---- Václavské námesti 808/66, 11000 ?1·al!a l

l 

Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotku, která nemá povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem 

-·-

A. 

B. 

L-
D. 

A. 
--

·a.+c.

B. 
C. 

J). 

AKT 1 V A 

1 AKTIV A CELKEM 

Polůedávky za upsaný základni karitál 
Stálá aktiva 
Oběžná aktiva 
Čas�vé rozlišení aktiv 

ke dni 31,12,2019 

(v celých tisících Kč} 

PASIVA 

�ASIVACELKEM 
Vlastni kapitál 
Cizí ajr!)je 
Rezervv 
Závazki, 

Časové rozlišení pasiv 

brutto 

1 

5154 

5121 

33 

·--

korekce netto minulé obdobínetto 
2 3 4 

5154 5000· 
·-

5�21 
-

33 5000 

·- -

běžné účetní minulé účetníobdobí období 
l 2 

5154 5000 

5079 5000 

7S 

7S 

6n�tatutárniho orl.!ánu, jehož podriso\ 5· zázl}am b) 1 přil'ojen_ k účetni závěrce: ] EV� STRN"-"'-AD=-0.=...c.V.c.Á=--------
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Il. -
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B. 

C. 

Upozorněni: Opis pouze pro potl'ebu poplatnika ke kontrole elektronicky odeslaných údaji,, nelze jej použít 

jako součá�t účetní závěrky, bude-li přiznání podá"á.no " listinné podobě. 

PREMTALJS s.r.o. 
lrt 1mč: 06890083 / CZ06890083 

--,--�idlo účetní ied notk.v: Václavské námesti 808/66. 11000 Praha 1 
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2019 
(v celých tisících Kč) 

Název položky běžné účetní období 
l 

Tržbv z orodeie ,i·robků a služeb 100 - ---Tržbv za 1,rodei zboží . 

_ i.YÝ��onová snotřeba 121 Nákladv wnaložené na prodané zboží 
1 Sootřeba materiálu a enerl!ie 1 
Službv 120 Změna_ stav.!!. zásob vlastní čir.nosti ( +/-) -

minulé účetní období 2 
..., 

-- J!.

. _!! 

Aktivace !-1 ,--�--
D. 

�l __ D.2
,QJ.l. 
D.2.2.E. 
�-l. 
E. l.1.
El.2. 

E.2.
E.3. ,_ __ TTL 

. TTJ.1. 

lli.2.
Jll.3. 

L. 
F.1.F.2.
F.3.F.4.
F.5�
* 
rv. IV.1.IV.2.
G. 

v. 

V.I.

Osobní náklady 
.M?.!lové náklad} - - -Nákladv na sociální zabeznečení. zdravott!!J!Qiištění a ostatní náklad,· Náklady qa so_gá!ní zabezpečení a z.dravotní poiišt�aj__ Ostatní nákladv Úorava hodnot v orovozni oblasti Úpravy hodnot dlouhodobjhQ. nehm11tného a hmotného ma1etku 
Únrav\' hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku - trvaié Únrav\ hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotn�l!,o maje_tk!! - Q9�11sn_é (mrav� hodnot zásob ___ Úorav\ hodnot pohledávek Ostatní f:lt'OVozni vvnosv 

-- --·-

Tržbl_z prodanéh<:> ill_ouhodobého majetku Tržbv z ·nrodaného materiálu Ji11� provozní _yj·nosy -O&!atní provozní náklady 

-
- -

---Zůstatková cena 11rodaného d1ouhodobého maietku P.r9dan� materiál ·-· ·-Daně a nonlatk\: v ,•rovozní oblasti 

---

-···---

R=rvi v rrovozní obl!Jsti a _ko�le_�ní_nJlg�.r._říštích obdo�í 
Jiné provozní náldady __ - - --Provozní vvsledek hosnodaření l +/-I -----yjnos) ?- fl).ouhq_dobého finančního maietku - nodíh 
VvnosY z nodilů- ovládaná nebo ovládaiíci osob�_ 

--Ostatni ,�·nosv z r,odílů -Náklad)',, naložené na prodané podil) -V vnos,· z ostatního dlouhodobého finančního maietku 

-

, Výnosy z ostatnlho dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládajíc! •osoba

·t
I 
I 

-

I -
I 

l 

�-,-

-- ---

---1--·-V.2. ,Ostatní v,nos\ z ostatního d!_oµhodobého finančního maiet ku 
H. Náklady související s ostatním dlo1,!hodol?i_)l! finančním maietkem>-----VI. 1Výnosové úrokv a r,odobné .. ).!lOS\' -� .. ____ , .... 

Vl. l. Vvnosové úrch a �odobné \Jnosv - ovltcda�á nebo ov!j.d ající -o��OS tli_��\ VI.2. 1Ostatní vfoosové úr9k}_'. J!._p_odobné_v_'.!!Q_Sj ..... �· �:;._ !__ __ �!JpraV\ hodnotarezerv\·vefinančníoblasti. ___ / '' �(Ul-'_) 
I J2>� L'" \,\5, I 

- --- )\ ;,,...; r� ... 
\ � r.-� ·"' .-1.:"... . ' �� I

,'�� 'v- .I 
'� -�"'" ( ·� _)' --... ·�

8,-f; 
'1�t:i.iir.l• , '(ly/' 

"-. t5 rf"' ,;v.r.él�" 1/ 
, :11..:�,. 

·-

--
-� -

--

--

-

-21 

--t- --

-

-· -·-
120 o

120 o I 
. 
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�ázev položky 

J. �ákladové úrok. v a podobné �d\ 
J.l. Nákladové úrokv a podobné náklady- ovládaná nebo ovládající osoba 
J.2. Ostatní nákladové úrokv a podobné náklad,· ,.._. VIJ. Ostatní finančnl vfoos1 -
K.. Ostatní finanční náklady 
"' Finanční yýsledek hospodaření t +/- J 
"'"' i Výsledek hospodakní před zdan�n!_!n I+/-) --

L. Di_iň z 11říjmů
L.I. Daň z.příimů S[!latná
L.2. Daň z rfiimů odložená (+/-l 
** Výsledek hospodafení EO zdaněni 1 �/-) 
M. Pře�od_ podilu na ,-V s ledku hosp_og!"ení společníkům 1 +/-,

*** Výsledek hosr,oqařeni za účetní období 1+/-1
- -
* Čist, obrat za účetní obd.Q�Í = I. + II. + III. + N. + V. + VI. + VII. 

� 

í 

běžné účetníobdobí 
1 

- -

118 

97 

18 

18 

79 

_19

220 

-

minulé účetníobdobí 
2 

o --

o 
---

---

o 

o 

-

o 

o 

!Clen statutárního Of.1@J!U. · ebož ,od isový záznam byl rfii'°jen k účetaj záyěrce: JEV A ST:.::RN=..;;A:..:=:OO-=-V-'--'Á=-------·=7_ _,
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Příloha v účetní závěrce 

ve zkráceném rozsahu 

Korporace PREMIALIS s.r.o. 

ke dni 31.12.2019 

t. Popis účetni jednotky
• Obchodní firma: PREMIALIS s.r.o.
• IČ: 06890083
• právní forma: společnost s ručením omezeným
• sídlo: Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha I
e hlavní předměty činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
• společnost vznikla dne: 22.02.2018 dnem zápisu do obchodnlho rejstříku vedeným Městským soudem v

Praze v oddílu C, vložce č. 290798
• osoby, které se podílejí 20% a více na základním jmění účetní jednotky s uveden!m výše vkladu v

procentech , popis změn a dodatku provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku
popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období:

Společnik 

Bc. EV A STRNADOV

Sídlo, bydliště 

Smetanova 4328/24, 695 O l Hodonín

Běžné účetní období 
Vklad_Q{!) _____ :_t1 % __ 
5 000 000 · 100

2. Statutární orgán - členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady

Jméno 
I EVA

Pfilohaje zpracována v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb, 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 Kč, pokud není uvedeno jinak.
Účetní jednotka plně respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadt patrnQsti a předpoklad účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách. /4 \,.\}'()CŠ �-1�.>-._

�� {."'. � 
-s ?fJ„ '9í :,�:-' ·t- \ 

( lf .• ��·· ��Jt . \ 
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Pfíloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 

Korporace PREMIAUS s.r.o. 

ke dni 31.12.2019 

11. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách obsažené v přHoze

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je majetek,jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a doba 
použitelnosti je delší než 1 rok. 
Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč a doba 
využitelnosti je delšf než I rok. 
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. 

Odepisování 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku účetní jednotka sestavila v interní směrnici tak, 
že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u majetku pol'ízeného a 
zařazeného k 1.1.), účetní a daňové odpisy se rovnaji. 
Způsob daňového odpisování byl stanoven pro každý majetek samostatně, a to vždy při zafazenf 
majetku do užívání. Daňové odpisy se fídí zákonem o daních z příjmů. 

Drobný majetek v pofizovací ceně do 20.000,-Kč a nehmotný majetek do 30.000,-Kč je účtován jednorázové do 
spotřeby na účet 501 (spotřeba materiálu) a je veden v podrozvahové evidenci. 

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku ostatní podíly a cenné papíry. 

Ill. Doplňujicf informace: 

1. Průměrný počet pracovnlků: O

2. Přepočet údajů cizí měny na českou měnu

Pro přepočet cizích měn společnost používá denní kurz ČNB pro veškeré účetní případy.

't NákladySlužb�· 
, Finanční náklady

Spotřebované nákupy 

V Praze dne : 17.08.2020 

(v Kč) 
119554 
2390 
1158 

Vfoosv 
Tržbv za vlastni v,kony a zboží 
Finanční V\ nos v 

(V Kč) 
100000 

-----
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Jednatel společnosti 
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