Společnost JIRI MODELS a.s.
Nadpis
Výroční zpráva 2020
12. května 2021
Datum
sestavení
Obsah

JIRI MODELS a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
e-mail: info@jirimodels.com
website: www.jirimodels.com
Obsah:
1.
2.
3.
4.

Základní údaje o společnosti
Orgány společnosti
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2019
Závěr

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní jméno: JIRI MODELS a.s.
IČO: 26030110
Sídlo společnosti: Písek, Vladislavova 250, PSČ 397 01
Rok vzniku: 27. 11. 2000
Právní forma: akciová společnost
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č.B., oddíl B, vložka 1147
Základní kapitál: 13.000.000 Kč
2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
PŘEDSTAVENSTVO
Robert Žofka – statutární ředitel
SPRÁVNÍ RADA
Robert Žofka – předseda správní rady
Petra Žofková – člen správní rady
Lenka Blažková - člen správní rady
3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU
MAJETKU SPOLEČNOSTI V R. 2020
Informace o minulém vývoji účetní jednotky a o jejím postavení:
Společnost rozvíjela činnost převážně v oblasti nakladatelství. Stejně jako předchozí léta i
loňský rok se na českém a zahraničním trhu nesl v duchu neustálého zvyšování konkurence
a nabídky zboží. Důsledkem toho je i stále se snižující poptávka po některých druzích zboží
a tak je rok od roku náročnější a nákladnější zajistit kvalitní, zajímavé a cenově dostupné
zboží. V obchodní spolupráci se nám velice dobře dařilo na tuzemském trhu, zde se nám
podařilo realizovat 70% celkového obratu. Celkové tržby za prodej zboží zůstaly ve srovnání
s předchozím rokem stejné.
I nadále je nejdůležitějším cílem naší společnosti pro další období rozšíření sortimentu,
rozvoj exportu a stabilizace v dosahování hospodářských výsledků v průběhu celého roku.
Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni:
Po datu vyhotovení roční účetní uzávěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly
významný vliv na údaje v ní uvedené.

Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky:
Podnikatelské aktivity zaměří společnost zejména na udržení své pozice na českém trhu při
zlepšení exportu. Stav majetku a finanční situace společnosti jsou dlouhodobě stabilizované.
Společnost plní svoje závazky z obchodních smluv co do výše i termínu splatnosti.
Společnost eviduje minimální váznoucí pohledávky. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou
právně zabezpečeny.
Na základě provedené analýzy vývojových trendů v obchodní oblasti na trhu České
republiky je našim cílem i nadále pokračovat v naplňování dlouhodobého strategického
plánu Vize 2025, kde jsme stanovili strategické cíle naší společnosti.
V roce 2020 se dařilo i nadále rozvíjet prováděnou činnost a to zejména rozšiřováním
sortimentu především nelicenčního charakteru. Pro další roky plánujeme investici do nového
informačního systému. Neplánujeme pořizování vlastních akcií, ani jiných cenných papírů.
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopad COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo
k závěru, že nemají významný vliv na další nepřetržité trvání účetní jednotky. Společnost
bude i nadále schopna plnit své závazky a pokračovat ve své činnosti.
Údaje, které nejsou obsaženy v jiných kapitolách výroční zprávy:
Obecné údaje o akciové společnosti
Předmět podnikání
- nakladatelská a vydavatelská činnost
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží
Informace v rozsahu účetní závěrky za účetní období, výrok auditora o účetní závěrce:
Součástí výroční zprávy je Zpráva o vztazích dle §82 zákona č. 90/2012 Sb. a dále Zpráva
auditora včetně ověřené účetní závěrky.
Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí:
Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

4. ZÁVĚR
Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky
a vlastní kapitál společnosti JIRI MODELS a.s. k 31.12.2020 a výsledky hospodaření za
účetní období roku 2020 v souladu se Zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými
v České republice.

Robert Žofka
statutární ředitel

