Příloha
(v tis. Kč)

1. OBECNÉ INFORMACE
Název účetní jednotky
Právní forma
Sídlo účetní jednotky
IČO
Datum vzniku
Předmět podnikání
Rozvahový den
Účel sestavení účetní
závěrky
Okamžik sestavení účetní
závěrky
Zápis v OR

Lesy-voda, s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
259 74 220
25. 9. 2002
Těžba dříví, provozování vodovodů a kanalizace
31. 12. 2018
Řádná roční uzávěrka
21. 3. 2019
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18215

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro aktuální účetní období (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o
účetnictví“).

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A
ODCHYLKY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za aktuální účetní období jsou
následující:

-

Použité účetní metody

Účetní metody vymezené zákonem č.563/91Sb o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a českými účetními
standardy

-

Způsoby oceňování

Kategorie majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobé CP a podíly
Zásoby
- materiál
- zásoby vlastní výroby
Pohledávky

Způsob oceňování
Pořizovací cena
Pořizovací cena
Pořizovací cena a přecenění na reálnou hodnotu
Pořizovací cena
Pořizovací cena
Úplné vlastní náklady
Při vzniku jmenovitou hodnotou,při pořízení nákupem nebo vkladem
pořizovací cenou

-

Způsoby odpisování, doba odepisování

Kategorie majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

-

Způsob odepisování
Odpisy podle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů
Odpisy podle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů

Odchylky od metod podle § 7 odst. 5. zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na
majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

V účetním období se společnost neodchýlila od metod ve smyslu ustanovení § 7 odst. 5 zákona o účetnictví.

-

Způsob stanovení opravných položek k majetku

Kategorie majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobé CP a podíly
Zásoby
Pohledávky

-

Způsob stanovení opravných položek
0
0
0
0
0
Opravné položky k pohledávkám podle zákona č. 593/92 Sb.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Během účetního období a k rozvahovému dni aktuální kurz ČNB.

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
-

Stanovení a změny reálné hodnoty majetku a závazků, včetně změn v ocenění podílů
ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování,
Kategorie aktiv

Způsob stanovení
reálné hodnoty

Počáteční stav

Konečný stav

Způsob
zaúčtování

Nebylo použito

-

Důvod a výše opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou
hodnotou nebo ekvivalencí,

Kategorie aktiv
Pohledávky po splatnosti

-

Důvod opravné položky
Riziko, obtížně vymahatelné
pohledávky

Počáteční stav
52

Konečný stav
52

Výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které k rozvahovému dni mají dobu
splatnosti delší než 5 let,
Pohledávka/Dluh

Konečný stav

Splatnost

Nejsou

-

Celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které jsou kryty věcnými
zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk,
Pohledávka/Dluh

Nejsou

Konečný stav

Povaha a forma záruky

-

Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a
případně správních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech
dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá zajištění a
ostatní plnění těmto osobám; tyto údaje se uvádějí v souhrnné výši pro každou
kategorii osob,

Orgán

Výše zálohy/závdavku
/zápůjčky/úvěru

Úroková
sazba

Odepsané/prominu
té částky

Poskytnutá zajištění

Nejsou

-

Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým
objemem nebo původem,

Položka náklad/výnos
Nejsou

-

Komentář

Celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), podmíněných závazkových
vztahů a poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou
vykázány v rozvaze; penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v
konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám se uvádějí zvlášť,

Pohledávka/závazek
nevykázaný v rozvaze
Není

-

Výše

Výše

Povaha

Forma

Přidružená
jednotka A/N

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.
Rok
2017
2018

Počet zaměstnanců
7
7

-

Ostatní významné informace - žádný z níže uvedených alternativ nenastala.

-

Nesrovnatelné informace u položek rozvahy, výkazu zisků a ztrát
Odůvodnění úprav informací za minulé účetní období
Informace o změně uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát, včetně
zdůvodnění změn
Jiný výsledek hospodaření minulých let

-

5. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
Nejsou

6. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Účetní závěrka k 31. prosinci 2018 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená
účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

Sestaveno dne:

21. 3. 2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky
Jan Šída, jednatel

Právní forma účetní jednotky

Společnost s ručením
omezeným

