




























 

 

 

    



   

    

 

     

    

 

    

    

 

 

 

 


 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


 

 

    

    

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 



    



   

 

 

 

 

 

     

    

 

    

 

 

  




 
















     

     

 

 

    



















   









  

 

 

 

    

    

    

    

    

 

    



 





 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

   

   

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

   

   

   



 





 

 

  

 

   

   

 

   

   

   

  

   

   

   

 















 

 

 

 





 

   

 

   

 

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 





 

 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

   

 

   

   





Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, v plném rozsahu
ke dni 30.06.2019

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Savino & Partners a.s.
IČ / DIČ: 27451496 / CZ27451496
Sídlo účetní jednotky: Máchova 838/18, 12000 PRAHA 2

A K T I V A brutto korekce netto minulé
období
netto

1 2 3 4
AKTIVA CELKEM 22231 3152 19079 17743

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Stálá aktiva 4955 2694 2261 2960
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 262 262 0
B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje
B.I.2. Ocenitelná práva 262 262 0
B.I.2.1. Software 262 262 0
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva
B.I.3. Goodwill
B.I.4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2665 2432 233 197
B.II.1. Pozemky a stavby
B.II.1.1. Pozemky
B.II.1.2. Stavby
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 2649 2432 217 197
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
16 16

B.II.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 16 16
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 2028 2028 2763
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 2650 2650 2650
B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba
B.III.3 Podíly - podstatný vliv
B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv -622 -622 113
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
C. Oběžná aktiva 17111 458 16653 14302
C.I. Zásoby
C.I.1. Materiál
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary



A K T I V A brutto korekce netto minulé
období
netto

1 2 3 4
C.I.3 Výrobky a zboží
C.I.3.1. Výrobky
C.I.3.2. Zboží
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II. Pohledávky 16566 458 16108 12979
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní
C.II.1.5.
1.

Pohledávky za společníky

C.II.1.5.
2.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.II.1.5.
3.

Dohadné účty aktivní

C.II.1.5.
4.

Jiné pohledávky

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 16566 458 16108 12979
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 15786 458 15328 12031
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 423 423 282
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 357 357 666
C.II.2.4.
1.

Pohledávky za společníky

C.II.2.4.
2.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.II.2.4.
3.

Stát - daňové pohledávky

C.II.2.4.
4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy 67 67 677

C.II.2.4.
5.

Dohadné účty aktivní

C.II.2.4.
6.

Jiné pohledávky 290 290 -11

C.II.3. Časové rozlišení aktiv
C.II.3.1. Náklady příštích období
C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období
C.II.3.3. Příjmy příštích období
C.III. Krátkodobý finanční majetek
C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek
C.IV. Peněžní prostředky 545 545 1323
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně -11 -11 1
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 556 556 1322
D. Časové rozlišení aktiv 165 165 481
D.1. Náklady příštích období 165 165 31
D.2. Komplexní náklady příštích období
D.3. Příjmy příštích období 450



P A S I V A běžné účetní
období

minulé účetní
období

1 2
PASIVA CELKEM 19079 17743

A. Vlastní kapitál -4201 -3756
A.I. Základní kapitál 2000 2000
A.I.1. Základní kapitál 2000 20000
A.I.2. Vlastní podíly (-)
A.I.3. Změny základního kapitálu
A.II. Ážio a kapitálové fondy
A.II.1. Ážio
A.II.2. Kapitálové fondy
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
A.III. Fondy ze zisku 200 200
A.III.1. Ostatní rezervní fond 200 200
A.III.2. Statutární a ostatní fondy
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -5956 -7617
A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -5956 -7617
A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -445 1661
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)
B.+C. Cizí zdroje 23210 20926
B. Rezervy
B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky
B.2. Rezerva na daň z příjmů
B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B.4. Ostatní rezervy
C. Závazky 23210 20926
C.I. Dlouhodobé závazky
C.I.1. Vydané dluhopisy
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím
C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy
C.I.4. Závazky z obchodních vztahů
C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě
C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.I.7. Závazky - podstatný vliv
C.I.8. Odložený daňový závazek
C.I.9. Závazky - ostatní
C.I.9.1. Závazky ke společníkům
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní
C.I.9.3. Jiné závazky
C.II. Krátkodobé závazky 23210 20926
C.II.1. Vydané dluhopisy
C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy
C.II.1.2. Ostatní dluhopisy
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 117 211
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 7389 8579
C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě



P A S I V A běžné účetní
období

minulé účetní
období

1 2
C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 800
C.II.7. Závazky - podstatný vliv
C.II.8. Závazky ostatní 14904 12137
C.II.8.1. Závazky ke společníkům 13275 10943
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 480
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 426 472
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 257 267
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 339 354
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 126 100
C.II.8.7. Jiné závazky 1 1
C.III. Časové rozlišení pasiv
C.III.1. Výdaje příštích období
C.III.2. Výnosy příštích období
D. Časové rozlišení pasiv 70 573
D.1. Výdaje příštích období 0 573
D.2. Výnosy příštích období 70

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu
ke dni 30.06.2019

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Savino & Partners a.s.
IČ / DIČ: 27451496 / CZ27451496
Sídlo účetní jednotky: Máchova 838/18, 12000 PRAHA 2

Název položky běžné účetní
období

minulé účetní
období

1 2
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 44461 29295
II. Tržby za prodej zboží 23482
A. Výkonová spotřeba 28396 15838
A.1 Náklady vynaložené na prodané zboží
A.2 Spotřeba materiálu a energie 467 268
A.3 Služby 27929 15570
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C. Aktivace (-)
D. Osobní náklady 16570 11702
D.1. Mzdové náklady 12148 8542
D.2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 4422 3160
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4011 2870
D.2.2. Ostatní náklady 411 290
E. Úprava hodnot v provozní oblasti -444 137
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 145 108
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 145 108
E1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné
E.2. Úpravy hodnot zásob
E.3. Úpravy hodnot pohledávek -589 29
III. Ostatní provozní výnosy 102 52
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
III.2. Tržby z prodaného materiálu
III.3. Jiné provozní výnosy 102 52
F. Ostatní provozní náklady 555 451
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2. Prodaný materiál
F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti 397 296
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
F.5. Jiné provozní náklady 158 155
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -514 1219
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba
IV.2. Ostatní výnosy z podílů
G. Náklady vynaložené na prodané podíly
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající

osoba
V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti



Název položky běžné účetní
období

minulé účetní
období

1 2
J. Nákladové úroky a podobné náklady
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII. Ostatní finanční výnosy 246 695
K. Ostatní finanční náklady 177 253
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 69 442
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -445 1661
L. Daň z příjmů
L.1. Daň z příjmů splatná
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -445 1661
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -445 1661
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 44809 30042

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2018-19 ve smyslu § 4 odst.2 zákona 563/91

Společnost : SAVINO & PARTNERS a.s.

Sídlo : Máchova 18/838, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

IČO : 274 51 496

Právní forma : Akciová společnost

Předmět podnikání : pronájem nenovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb

spojených s pronájmem

velkoobchod

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

realitní činnost

reklamní činnost a marketing

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

zprostředkování obchodu a služeb

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

pronájem a půjčování věcí movitých

vydavatelské a nakladatelské činnosti

správa a údržba nemovitostí

Datum vzniku : 26.04.2006

Statutární orgán - představenstvo :

předseda představenstva Luca Savino

místopředseda představenstva Giovanni Bonacchi

člen představenstva Angelo Barni

člen představenstva Piero Giovannini

Způsob  jednání za společnost :

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.Podepisování za společnost

se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen 

představenstva s výjimkou nabývání a zcizování nemovitostí, kdy se vyžaduje podpis

předsedy a jednoho dalšího člena představenstva.

Dozorčí rada :

člen dozorčí rady Maurizio Ambrozioni 

Průměrný počet zaměstnanců : 16

Osobní náklady : 12.148 tis. mzdové náklady

4.011 tis. zákonné sociální pojištění + náklady

Informace o účetních metodách a všeobecných účetních zásadách

Hmotný a nehmotný investiční majetek :  

Majetek je uveden na příslušných účtech.Způsob ocenění majetku - pořizovacími cenami.

Drobný hmotný majetek do 20.000,00 Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na 

účet 501 - Spotřeba materiálu.K tomuto majetku vede společnost operativní evidenci.

Drobný nehmotný majetek do 60.000,00 Kč je účtován do nákladů společnoti na účet 518 - Ostatní služby.

K tomuto majetku opět vede společnost operativní evidenci.

Společnost nemá žádný majetek ve finančním ani operativním pronájmu.

Společnost v v průběhu účetního období nenakupovala žádné zásoby, ani je nevytvářela ve vlastní režii.

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen : 

Hmotný a nehmotný investiční majetek nakupovaný se oceňuje podle skutečných pořizovacích cen včetně vedlejších

pořizovacích nákladů.Mezi vedlejší pořizovací náklady patří zejména dopravné a náklady na montáž.

Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení 

účetních odpisů :

Odpisový plán účetních odpisů hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde

vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.

Odpisy investičního majetku jsou v souladu se zákonem o dani z příjmů vzhledem k charakteru společnosti



shodné s daňovými.

Způsob odepisování - metoda rovnoměrná.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů  v cizích měnách na českou měnu :

Dle interní směrnice byl k přepočtu cizí měny pohledávek a závazků použit aktuální denní kurz vyhlášený ČNB

ke dni 28.6.2019

Pohledávky a závazky :

Pohledávky z obchodních vztahů:

Pohledávky po splatnosti : 13.090 tis.

Pohledávky do splatnosti : 2.238 tis.

Pohledávky celkem : 15.328 tis.

Na konci účetního období byly vytvořeny opravné položky k neuhrazeným pohledávkám :

a/ podle § 8a v celkové výši 458 tis.

Závaky z obchodních vztahů:

Závazky po splatnosti : 5.504 tis.

Závazky do splatnosti : 1.885 tis.

Závazky celkem : 7.389 tis.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát :

Společnost neeviduje žádné doměrky daně ani splatné daňové nedoplatky.

Společnost neeviduje splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Společnost neeviduje splatné závazky veřejného zdravotního pojištění.

Rozdělení zisku a ztrát minulých let : 

V průběhu účetního období valná hromada rozhodla o převodu ztráty roku 2017 ve výši 1.661.460,03 Kč na účet 

neuhrazená ztráta minulých let.

Hospodářské výsledky minulých let jsou uvedeny na příslušných účtech.

Základní kapitál :

K 31.12.2018 činí základní kapitál společnosti 2.000.000 Kč.

Akcie :

200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč.

V Praze dne 31.12.2019













 

 

 

    



   

    

 

     

     

 

     

     

 

 

 

 


 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


  

    

  

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



    



   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 





















     

     

    

 

    



















   









   

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

  



 





 

  

   

   

   

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

   

   

 

   

   

   

   

 

   

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

   

   

 



 





 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

   

   

   















 

 

 

 





 

   

 

   

 

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 





 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 

   

   





SAVINO & PARTNERS a.s.

274 51 496

velkoobchod

Datum vzniku : 26.04.2006

Luca Savino

Giovanni Bonacchi

Angelo Barni

Piero Giovannini

Maurizio Ambrozioni 

12

7.106 tis.

2.537 tis.



ke dni 30.6.2020

8.084 tis.

3.321 tis.

11.405 tis.

1.056 tis.

4.332 tis.

722 tis.

5.054 tis.

Akcie :

V Praze dne 11.1.2021


