
Příloha 1

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné účetní období Minulé úč. 
období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM                       (ř. 02 + 03 + 07 + 
12) 001 2600 0 2600 0

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0

B. Dlouhodobý majetek                                         (ř. 04 
až 06) 003 2005 0 2005 0

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 2005 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 0 0

C. Oběžná aktiva                                                 (ř. 08 
až 11) 007 595 0 595 0

C. I. Zásoby 008 530 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 010 0 0

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 65 65

D. I. Časové rozlišení 012 0 0
Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulé
účetní období

6

PASIVA CELKEM                            (ř.14 + 20 + 25) 013 2600 0

A. Vlastní kapitál                                                 (ř. 15 
až 19) 014 550 0

A.  I. Základní kapitál 015 550

A.  II. Kapitálové fondy 016 0

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 017 0

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 0

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 019 0

B. Cizí zdroje                                                       (ř. 21 
až 24) 020 2050 0

B.  I. Rezervy 021 0

B.  II. Dlouhodobé závazky 022 2050

B.  III. Krátkodobé závazky 023 0

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 0

C.  I. Časové rozlišení 025 0
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Příloha 2

Označení

a

TEXT            

b

Číslo řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném
1

minulém
2

I. Tržby za prodej zboží 1 6480

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 3600

+ Obchodní marže                                                       (ř. 01 - 02) 3 2880 0

II. Výkony 4 250

B. Výkonová spotřeba 5 1449

+ Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 05) 6 1681 0

C. Osobní náklady 7 823

D. Daně a poplatky 8 10

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 235

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 0

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 0

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 12 0

IV. Ostatní provozní výnosy 13 0

H. Ostatní provozní náklady 14 25

V. Převod provozních výnosů 15 0

I. Převod provozních nákladů 16 0

* Provozní výsledek hospodaření
[ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16)] 17 588 0

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 0

Označení

a

TEXT            

b

Číslo řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném
1

minulém
2

K. Náklady z finančního majetku 22 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 0
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M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25 0

X. Výnosové úroky 26 0

N. Nákladové úroky 27 0

XI. Ostatní finanční výnosy 28 0

O. Ostatní finanční náklady 29 428

XII. Převod finančních výnosů 30 0

P. Převod finančních nákladů 31 0

* Finanční výsledek hospodaření
[ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)] 32 -428 0

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 32

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 17 + 32 - 33) 34 128 0

XIII. Mimořádné výnosy 35 0

R. Mimořádné náklady 36 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 0

* Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 35 - 36 - 37) 38 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 34 + 38 - 39) 40 128 0

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 17 + 32 + 35 - 36) 41 160 0
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Příloha 3

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 
období 550

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 128

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace 235

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 235

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 0

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv 0

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované 
výnosové úroky 0

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0

A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. 
kapitálu a mim.položkami 363

A. 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 86

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 0

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů 
pasiv 486

A. 2 3 Změna stavu zásob -400

A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostř. a ekvivalentů 0

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 449

A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 0
A. 4 Přijaté úroky 0

A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 
období 0

A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně 
daně z příjmů 0

A. 7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 449

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -235

B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 0

B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -235

Peněžní toky z finanční činnosti

C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 1622

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

C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, 
emisního ážia atd. 0

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0
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C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 0

C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 1622
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 1836

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního 
období 2386
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Příloha 4

Sservisní operace                                                                    Cena

Ceník kompletních servisních operací    Sjezdové lyže   Běžecké lyže        Snb

World Cup Racing servis extra        790,-                     xxx                890,-      

World Cup Racing servis 590,-                   390,-            690,-  

Racing service 390,-                    290,-            490,-

Top service 350,-                   290,-             450,-

Comfort service 290,-                    190,-             390,-

Příplatek za velký servis                                 100,-                     100,-           100,-

(zalévání skluznice v rozsahu do 5 cm2)

Příplatek za extra velký servis                        200,-                     200,-             200,-

(zalévání skluznice v rozsahu nad 5 cm2)

Příplatek za racing ruční zažehlení vosku      100,-                     100,-            100,-

Sleva na junior lyže do 130 cm                      -100,-                   -100,-           -100,-

Samostatné servisní operace:

Voskování za horka + kartáčování                 100,-                    100,-            100,-

Racing ruční zažehlení vosku + kartáčování   200,-                   200,-             200,-

Seřízení vázání na diagnostickém stroji         100,-                    xxx                 xxx

Montáž vázání (sj. lyže, bežky, SNB)              150,-                   150,-           150,-

Demontáž vázání (sj. lyže, bežky, SNB)         50,-                     50,-                50,-

Výsek skluznice (1 ks)                                  190,-                   190,-             190,-

Tvarování skeletu lyžařských bot 290,-                   290,-             290,-
Ostatní servisní operace dle dohody se servisním technikem – individuální cena

Popis servisních operací

World Cup Racing servis extra:

Servisní technik ze skluznice nejdříve odstraní starý vosk. Na brusném pásu nabrousí skluznici 

a hrany. Po nabroušení na brusném pásu pokračuje broušením skluznice na kameni, čímž docílí 

optimální roviny skluznice. Aby docílil „World Cup Racing strukturu extra“ musí na skluznici nejdříve 

nabrousit lineární strukturu a následně vytvořit požadovanou strukturu. Závodník požaduje různé extra 

struktury (šikmá, křížek, stromeček, apod.). Po vytvoření požadované struktury skluznice následuje 

finish úhlování spodní a boční hrany pomocí keramických kotoučů, které zajistí přesné úhlování, lepší 
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točivost, držení hran na terénu a delší životnost nabroušení. Když dobrousí hrany, zbývá už jen 

voskování za horka s následným vyleštěním skluznice.

World Cup Racing servis:

Servisní technik ze skluznice nejdříve odstraní starý vosk. Na brusném pásu nabrousí skluznici 

a hrany. Po nabroušení na brusném pásu pokračuje broušením skluznice na kameni, čímž docílí 

optimální roviny skluznice. Aby docílil „World Cup Racing strukturu“, musí na skluznici nejdříve 

nabrousit lineární strukturu a následně vytvořit požadovanou strukturu. Standardní World Cup Racing 

struktura je šikmá. Po vytvoření této požadované struktury skluznice následuje finish úhlování spodní 

a boční hrany pomocí keramických kotoučů, které zajistí přesné úhlování, lepší točivost, držení hran 

na terénu a delší životnost nabroušení. Když dobrousí hrany, zbývá už jen voskování za horka 

s následným vyleštěním skluznice.

Racing servis:

Servisní technik ze skluznice nejdříve odstraní starý vosk. Na brusném pásu nabrousí skluznici 

a hrany. Po nabroušení na brusném pásu pokračuje broušením skluznice na kameni, čímž docílí 

optimální roviny skluznice. Aby docílil „Racing strukturu“, musí na skluznici nabrousit požadovanou 

strukturu, ale nemusí předcházet lineární struktura. Standardní Racing struktura je šikmá. Po vytvoření 

této požadované struktury skluznice následuje finish úhlování spodní a boční hrany pomocí 

keramických kotoučů, které zajistí přesné úhlování, lepší točivost, držení hran na terénu a delší 

životnost nabroušení. Když dobrousí hrany, zbývá už jen voskování za horka s následným vyleštěním 

skluznice.

TOP servis:

Servisní technik ze skluznice nejdříve odstraní starý vosk. Na brusném pásu nabrousí skluznici 

a hrany. Po nabroušení na brusném pásu pokračuje broušením skluznice na kameni, čímž docílí 

optimální roviny skluznice. Aby docílil „TOP strukturu“, musí na skluznici nabrousit požadovanou 

strukturu, ale nemusí předcházet lineární struktura. Standardní Racing struktura je šikmá. Po vytvoření 

této požadované struktury skluznice následuje finish úhlování spodní a boční hrany pomocí brusného 

pásu, který však nedosahuje tak přesných úhlů a hladkosti hrany jako broušení keramickými kotouči. 

Když dobrousí hrany, zbývá už jen voskování za horka s následným vyleštěním skluznice.

Comfort servis:

Servisní technik ze skluznice nejdříve odstraní starý vosk. Na brusném pásu nabrousí skluznici 

a hrany. Jedná se o základní servis, který se již používá jen zřídka. Broušením skluznice a hran 

na brusném pásu se nedocílí ani optimální roviny lyže ani optimálních úhlů na hranách. Lyže mají 
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horší kluzné vlastnosti točivost a hrany nejsou tak ostré. Voskování za horka a následné vyleštěním 

skluznice je stejné jako v předchozích servisních operacích.

Tvarování skeletu lyžařských bot:

Pokud Vás tlačí vaše lyžařské boty, nechte si je u nás vytvarovat přímo na vaší nohu. Pomocí stroje 

ULTRACAM tepelně vytvarujeme skelet vašich lyžařských bot tak, aby jste v nich měli pohodlí.
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