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Změny provedené mezi datem rozvahového dne a datem zpracování účetní závěrky členů
statutárních a dozorčích orgánů: 

nebyly

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech  

nejsou

Smluvní dohody mezi společníky (akcionáři) zakládající rozhodovací právo:

Ovládací smlouvy:  

Ovládací smlouvy nejsou vypracovány. 

Smlouvy o převodech zisku : 

Smlouvy o převodech zisku nejsou vypracovány. 

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

      v tis. Kč

Zaměstnanci celkem 
Sledované účetní 
období 

Předchozí účetní 
období 

Průměrný počet zaměstnanců 174 157
Mzdové náklady 41 149 35 396
Odměny členům statutárních orgánů
společnosti 

370 610

Odměny členům dozorčích orgánů
společnosti 

180 180

Náklady na sociální zabezpečení 14 622 12 591
Sociální náklady 1 677 1 311
Osobní náklady celkem 57 998 50 088

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 

Peněžitá a naturální plnění stávajícím ani bývalým členům orgánů v minulém a běžném období 
nebyly poskytnuty. 
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Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku  

1.1. Zásoby 

Účtování zásob   
- prováděno způsobem A evidence zásob 

Výdaj zásob ze skladu je účtován:
 -   cenami zjištěnými aritmetickým průměrem
    

Ocenění zásob 
• oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: 
 ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - přímé  náklady 
        - výrobní režii

• oceňování nakupovaných zásob je prováděno: 
ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení 

        - vedlejší pořizovací náklady:  
          - dopravné 
          - clo 
          - poštovné 
          - pojistné
           

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností   

DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 
       - výrobní režie 
       - správní režie 
        

DNM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 
       - výrobní režie 
       - správní režie 
        

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů    

Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila žádné cenné papíry. 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

 Společnost ve sledovaném účetním období nepoužila reprodukční pořizovací ceny. 
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3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

 Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku
v tis.Kč

5. Odpisování  

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka 
v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku 
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. 

Daňové odpisy - použita metoda: - lineární

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,-- Kč je veden jako zásoba a je účtován do 
nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 390 - Spotřeba DHM od 1.000,-- do 40.000,--. 

Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek do 60.000,--.Kč  je účtován do nákladů společnosti na 
účet 518 250 - Ostatní služby – náklady na software. 

6. Přepočet cizích měn na českou měnu 

 Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: 
- aktuální denní kurz vyhlášený ČNB

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou  

 Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 

Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31.12.

Opravné položky k
Běžné 
období

Minulé 
období

Běžné 
období

Minulé 
období

Běžné 
období

Minulé 
období

Běžné 
období

Minulé 
období

dlouhodobému majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
zásobám 0 0 0 0 0 0 0 0
finančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
pohledávkám-zákonné 52 52 0 0 7 0 45 52
pohledávkám-ostatní 100 260 0 0 2 160 98 100


