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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

 

A/ Textová část  

 

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI DŘEVO PROSTĚJOV, S.R.O.  

 

1. Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku: 
V roce 2019 dosáhla společnost DŘEVO Prostějov, s.r.o., hospodářského výsledku ve výši 

-1.120.683 Kč před zdaněním. Tato ztráta byla způsobená zejména vysokým nájemným, 

téměř nulovou investicí do marketingu společnosti a dlouhotrvající změnou ve vedení 

společnosti.   

 

2. Návrh na uhrazení ztráty: 
Ztrátu snížíme zejména ukončením provozu ve stávajících prostorách, snížením počtu 

zaměstnanců z aktuálních dvou na jednoho a následným aktivním prodejem stávajících 

zásob. 

3. Zhodnocení nákladů za sledované období: 
Společnost za sledované období eviduje nákladové položky za nákup zboží ve výši 1587 

tis. Kč. Další významné nákladové položky představují mzdy vč. os. nákladů 773 tis. Kč, a 

nájemné 635 tis. Kč. 

 

4. Zhodnocení výnosů za sledované období: 
Výnosy společnosti za sledované období byly dosaženy tržbami za zboží ve výši 2207 tis. 

Kč. 

 

5. Pohledávky a závazky: 
 
Pohledávky (celkem 11 tis.Kč) 
 
Ke dni 31.12.2019 společnost eviduje pohledávky z obch. vztahů ve výši     0 Kč.  

Stát – pohledávka DPH- 10 063 Kč. 
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Krátkodobé závazky (celkem 2788 tis.Kč) 
 
Ke dni 31.12.2019 společnost eviduje závazky z obchod. vztahů ve výši 2.470.936,78 Kč, 

Z toho pohledávka u spol. Lesy města Prostějova, s.r.o.                              2.372.700,01 Kč,  

zůstatek půjčky u spol. Lesy města Prostějova, s.r.o.                                     250.000.00 Kč 

závazky z mezd včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění                      61.056,00 Kč, 

daňové závazky                                                                                                   5.910.46 Kč. 

 

 

6. Výhled hospodaření společnosti v příštím období: 
Pro rok 2020 plánuje společnost DŘEVO Prostějov s.r.o. hospodářský výsledek před 

zdaněním ve výši 1000000,-- Kč. 

 

7. Další důležitá data o obchodní společnosti 
 

8. Přílohy účetních výkazů s finančními údaji uvedenými v Kč: 
Rozvaha k 31. 12. 2019 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 

Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2019 

 

9. Příloha:  
Audit nebyl proveden. 

 

 

B/ TABULKOVÁ ČÁST 

 

Příloha č. 4 – tabulka s finančními a hmotnými ukazateli celkem za společnost 

 

 

 

 

      Adam Prokop 

                jednatel společnosti 

               DŘEVO Prostějov, s.r.o. 

V Prostějově dne 27. 4. 2020 


