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Příloha č. 2: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 

 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 

Rok 2008 2009 2010 

Aktiva:    

AKTIVA CELKEM 20 699 22 357 45 355 

Pohledávky za upsaný základní kapitál     

Dlouhodobý majetek 2 627 3 579 5 263 

Dlouhodobý nehmotný majetek  85 125 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 625 3 312 4 957 

Dlouhodobý finanční majetek 2 182 181 

Oběžná aktiva 17 894 18 551 39 824 

Zásoby 6 636 4 845 4 414 

Dlouhodobé pohledávky    

Krátkodobé pohledávky 8 667 12 270 34 786 

Krátkodobý finanční majetek 2 591 1 436 624 

Časové rozlišení 178 227 268 

Pasiva:    

PASIVA CELKEM 20 699 22 357 45 355 

Vlastní kapitál 6 024 6 401 6 891 

Základní kapitál 1 500 1 500 1 500 

Kapitálové fondy    

Rezervní fondy, nedělitelný fond 240 238 238 

Výsledek hospodaření minulých let 4 328 4 285 4 663 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -44 378 490 

Cizí zdroje 14 633 15 602 36 826 

Rezervy    

Dlouhodobé závazky 993 880 1 248 

Krátkodobé závazky 6 538 6 876 26 535 

Bankovní úvěry a výpomoci 7 102 7 846 9 043 

Časové rozlišení 42 354 1 638 

 

Rozvaha společnosti za období let 2008-2010, REVOLT, s.r.o. (2012b) 



Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 

 

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 

Rok 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 24 525 19 621 16 604 

Náklady vynaložené na prodané zboží 13 684 13 362 11 932 

Obchodní marže 10 841 6 259 4 672 

Výkony 49 256 32 051 116 201 

Výkonová spotřeba 55 242 33 508 115 365 

Přidaná hodnota 4 855 4 802 5 508 

Osobní náklady 3 733 4 113 4 471 

Daně a poplatky 43 69 82 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  16 737 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  327 702 

Změna stavu rezerv a opravných položek -98  62 

Ostatní provozní výnosy 198 921 1 426 

Ostatní provozní náklady 742 579 706 

Provozní výsledek hospodaření 633 1 273 1 578 

Výnosové úroky 47 10 5 

Nákladové úroky 441 540 553 

Ostatní finanční výnosy 213 155 87 

Ostatní finanční náklady 345 338 375 

Finanční výsledek hospodaření -526 -713 -836 

Daň z příjmů za běžnou činnost 151 180 252 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -44 380 490 

Mimořádné náklady  2  

Mimořádný výsledek hospodaření  -2  

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -44 378 490 

Výsledek hospodaření před zdaněním 108 557 742 

 

Výkaz zisku a ztráty společnosti za období let 2008-2010, REVOLT, s.r.o. (2012b) 

 

 



Příloha č. 4: Předmět činnosti konkurenčních firem společnosti 

 

Therm, s.r.o. 

Mezi hlavní poskytované služby patří, Therm, s.r.o. (2012): 

• výroba a montáž plastových oken a dveří včetně konstrukčních doplňků, 

• hliníkové konstrukce, 

• stolařská výroba – nábytek a interiéry, 

• prosklené stěny, rekonstrukce balkónů, 

• zateplovací systémy, fasády, 

• střechy – sanace a rekonstrukce, 

• prodejna stavebního materiálu, 

• zajištění projektové dokumentace, 

• spolupráce při získávání státních dotací, 

• vyřizování stavebních povolení, 

• poradenství. 

 

Vapes CE, s.r.o. 

Mezi prováděné činnosti patří, Vapes CE, s.r.o. (2012b): 

• zateplení budov systémem TERANOVA, LAFARGE, NOVOPOL, 

• sádrokartonové příčky a podhledy, 

• střešní krytiny z živičných pásů, pálených a betonových tašek, 

Dále zajišťují následující práce PSV: 

• tepelné izolace, 

• zdravotechnika, 

• ústřední topení, 

• truhlářské, klempířské, natěračské, malířské a zámečnické práce, 

• obklady, dlažby, 

• podlahy PVC, 

• plovoucí a textilní podlahy, 

• plynové přípojky, výměny plynových kotlů. 

Provádí rovněž terénní úpravy zpevněné plochy a zámkové dlažby. Jsou schopni 

dodávat byty, domy a provozovny na klíč. 

 



MIJO-STAV stavby, s.r.o. 

Hlavní službami jsou, MIJO-STAV stavby, s.r.o. (2012b): 

• revitalizace bytových domů, 

• výměna oken a balkónových dveří, 

• zateplení obvodového pláště, 

• rekonstrukce a zateplení střechy, 

• rekonstrukce lodžií a balkónů, 

• sanace obvodového zdiva. 

 

MH – STAVBY, s.r.o. 

V oblasti pozemního stavitelství provádí, MH – STAVBY, s.r.o. (2009): 

• zateplení fasád certifikovanými zateplovacími systémy,  

• zateplení plochých a šikmých střech, 

• hydroizolace a opravy jednovrstvých a vícevrstvých plochých střech, 

• montáž krovových soustav a vazníků, 

• generální opravy šikmých střech, lodžií, balkónů a vstupů do objektů, 

• sanace betonových konstrukcí, reprofilace výztuže, 

• opravy a nátěry fasád, 

• výměna oken, dveří a zábradlí, 

• montáž rámového a bezrámového zasklení lodžií. 

 

VRBICA STAVBY, s.r.o. 

Sortiment služeb společnosti detailněji zahrnuje, VRBICA STAVBY, s.r.o. (2012b): 

• kompletní revitalizace a opravy objektů, 

• rekonstrukce RD, bytů, nebytových a komerčních prostor, 

• zateplení obvodových stěn, 

• opravy a rekonstrukce balkónů a lodžií, 

• nátěry fasád, 

• rekonstrukce a opravy rovných a sedlových střech, 

• výměny plastových oken, eurooken a vstupních dveří, 

• malířské a natěračské práce, 

• opravy a rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vody, topení, kanalizace a plynu, 

• demoliční práce, terénní úpravy, 



• energetický audit, odborný posudek pro dotaci a zajištění financování, 

• vyřízení stavebního povolení, projektové dokumentace a statického posouzení budovy, 

• základní zjištění aktuálního stavu a nacenění nutných oprav, 

• odborné poradenství ve věcech rekonstrukcí a zateplování. 

 

JAMI – stav, s.r.o. 

Společnost nabízí následující práce, JAMI – stav, s.r.o. (2012): 

• komplexní revitalizace RD, bytových a panelových domů, komerčních či jinak 

využívaných objektů, 

• výměna oken a vstupních traktů, 

• zateplení a hydroizolace plochých střech, 

• rekonstrukce šikmých a plochých střech, 

• hydroizolace základů domů a hrubých staveb, 

• rekonstrukce bytových a nebytových prostor, 

• provádění zpevněných ploch, 

• výstavba rodinných domů. 

• veškeré vnitřní práce (omítky, vyzdívání, obklady a dlažby), 

• montáž sendvičových panelů pro výrobní a skladové haly, 

• protipožární nátěry. 

 

KUMAN, spol. s.r.o. 

Hlavními činnostmi jsou, KUMAN, spol. s.r.o. (2012b): 

• zemní práce a terénní úpravy včetně výstavby komunikací, 

• práce spojené se zakládáním staveb, 

• práce tesařské, bednící, armovací a zednické, 

• kanalizační řády a kolektory pro inženýrské sítě, 

• výkopy studní, septiků včetně pokládání skruží, 

• bourací práce, rekonstrukce a demolice, 

• montáž ocelových konstrukcí a zámečnických prvků, 

• základní a krycí nátěry, 

• sklenářské práce, 

• elektromontáže (silnoproud, slaboproud), 

• tepelné izolace, 



• kladení střešních a podlahových krytin, 

• montáž truhlářských výrobků, klempířských a vzduchotechnických prvků, 

• malířské práce, 

• obklady a dlažby, 

• montáž topení, plynu, zdravotechniky, vodovodních a teplovodních rozvodů, 

• zateplování fasád a montáž sádrokartonových stěn a příček. 

 

STASEKO PLUS, s.r.o. 

Mezi hlavní služby společnosti patří, STASEKO PLUS, s.r.o. (2007): 

• stavby na klíč dle zákaznických projektů, 

• stavby dle různých katalogů, 

• hrubé stavby, 

• revitalizace panelových domů, 

• generální opravy balkónů, 

• úpravy hřišť a stadionů. 

 

 


