
Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. 

 

 1 

 
     P Ř Í L O H A     

k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
k rozvahovému dni 31. 12. 2015 

 
 
I. Základní údaje 
 
Obchodní firma: 

Lesy-voda, s.r.o.  

 
Sídlo:  

Náměstí 36, 542 42 Pilníkov 

 
Identifikační číslo:  

25974220 

 
Právní forma:   

společnost s ručením omezeným 

 
Předmět podnikání:    

Lesnictví,těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti; 
Správa a údržba nemovitostí;   
Provozování vodovodů a kanalizací  

 
Datum vzniku:    

25.9.2002 

 
Zápis do obchodního rejstříku u  Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18215 
Osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu: 

Osoba Výše vkladu v % 

Město Pilníkov           100  

 
Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: 

Nebyly. 

 
Popis organizační struktury: 

společnost sleduje náklady a výnosy v 6ti střediscích:                                  
1     lesy Pilníkov 
2 voda  
3 byty 
4 ostatní 
6     nebyty  

 
Změny organizační struktury: 

Nebyly 

 
 
Jména a příjmení statutárních  
orgánů k rozvahovému dni: 

Jan Šída 
Ing. Václav Klikoš  

 
Jména a příjmení dozorčích  
orgánů k rozvahovému dni: 

dozorčí rada nebyla stanovena 
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Podíl v jiných účetních jednotkách vyšší než 20 %: 

Název Sídlo Podíl v % Vlastní kapitál Účetní výsledek 
hospodaření 

není     

 
Uzavřené dohody mezi společníky, zakládající rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na 
základním kapitálu: 

Nejsou 

 
Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, povinnosti z nich vyplývající: 

Nejsou  

 
II. Zaměstnanci 
 

 Zaměstnanci celkem Z toho řídící 

Průměrný přepočtený počet 8 2 

Mzdové náklady  2522                       563   

 
  
III. Statutární, dozorčí, řídící orgány 
 

 Statutární orgán Člen statutárního 
orgánu 

Člen jiných řídících 
a dozorčích 
orgánů 

Bývalí členové 
statutárních, 
řídících a 
dozorčích orgánů 

Odměny       Nejsou    

Penzijní závazky       Nejsou    

Půjčky       Nejsou    

Úvěry       Nejsou    

Úroková sazba       není    

Bezplatné užívání 
osobního 
automobilu 

      není                                     

Bezplatné použití 
jiného majetku 

       není    

Bezplatné využití 
služeb 

       není    

Platby 
důchodového a 
životního pojištění 

25    

 
IV. Účetní metody 
 
Účetní metody a jejich změny, důvody změn a jejich dopad na majetek, závazky, finanční situaci a 
výsledek hospodaření účetní jednotky 
 
Účetní jednotka sestavila účetní závěrku na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb. a zákona č. 500/2002 Sb. tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz stavu 
a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a 
finanční situace. 
 
1) Metody oceňování: 

a) ke dni uskutečnění účetního případu je majetek a závazky oceňován dle § 24 a 25 zákona č. 
563/91 Sb. 

b) k rozvahovému dni je majetek a závazky oceňován reálnou cenou dle § 27 zákona č. 563/91 
c) změny oceňování v účetním období a jejich vliv na majetek, závazky, finanční situaci a 

výsledek hospodaření  

Nenastaly. 
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2) Metody odepisování: 
a) majetek je odepisován podle doby použitelnosti, odepisuje se z ocenění stanoveného dle § 25 

zákona č. 563/91 Sb. . Majetek je zařazen do odpisových skupin dle zákona č. 586/92 Sb. a je 
odepisován podle sazeb stanovených tímto zákonem 

b) změny odepisování v účetním období a jejich vliv na majetek, závazky, finanční situaci a 
výsledek hospodaření  

nebyly  

 
3) Metody opravných položek a oprávek k majetku: 
 

Opravné položky k majetku Způsob stanovení opr.položek Zdroj informací  

Dlouhodobý nehmotný majetek    Nejsou  

Dlouhodobý hmotný majetek 
 

   není  

Dlouhodobý finanční majetek 
 

   není  

Zásoby 
 

   Nejsou  

Pohledávky 
 

opravná položka k pohledávkám 
v konkurzu100%,k pohledávkám 
po splatnosti dle §8, §8a, §8c) 
zákona o rezervách a opravných 
položkách 

 saldokonto   

Krátkodobý finanční majetek 
 

   není   

 
 

Oprávky k majetku Způsob stanovení oprávek Zdroj informací  

Dlouhodobý nehmotný majetek    není  

Goodwil 
 

   není  

Dlouhodobý hmotný majetek 
 

   není  

Oceňovací rozdíl  k nabytému 
majetku 

   není   

 
 
4) Metody kurzových rozdílů: 

není účtováno v cizí měně  

 
5) Metoda pro ocenění cenných papírů reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty včetně změn 
v ocenění ekvivalencí dle jednotlivých druhů finančního majetku, popis způsobu zaúčtování, 
zaúčtovaná opravná položka: 

 není 

 
 
VI.  Doplňující údaje k rozvaze 
 
Významné položky z rozvahy, jejich podrobná struktura, přírůstky, úbytky 
 
B. Dlouhodobý majetek 

 Počáteční  
stav 

Přírůstky Odpisy 2015 Úbytky Konečný stav 

Dlouhodobý hmotný 
majetek netto 

726 0 331 0 395 

Dlouhodobý 
nehmotný majetek 
netto 

48 0 7 0 41 
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Majetek nevykázaný v rozvaze 

Kategorie Zůstatek k rozvahovému dni 

Drobný nehmotný majetek 95 

Drobný hmotný majetek 623 

Najatý majetek 0 

 
Cizí majetek vykázaný v rozvaze 

Druh majetku Hodnota v rozvaze 
 

  není  

 
Majetek pořízený formou finančního leasingu 

Smlouva 
 

Celková hodnota 
leasingových 
smluv 

Uhrazené splátky Neuhrazené 
splatné splátky 

Splátky k úhradě 
v následujícím 
období  

   není     

 
Majetek v pronájmu 

Popis Nájemné Pronajímatel 

movitý+nemovitý majetek města 
Pilníkov 

               2 120 Město Pilníkov 

 
Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem 

Popis Hodnota majetku Ve prospěch  

není    

 
C.I. Zásoby 

 Počátečný stav 
 

Opr.položka k PS Konečný stav Opr.položka ke KS 

Materiál na skladě  
 

0 0 12 0 

Vlastní výrobky-
dříví 

290 0 367 0 

 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 

 Počátečný stav 
 

Opr.položka k PS Konečný stav Opr.položka ke KS 

Celkem      Nejsou     

- z toho po 
splatnosti 
 

    

- z toho v konkurzu 
-  

     

- z toho splatné ve 
lhůtě delší než 5 
let 

     

 
C.III. Krátkodobé pohledávky 

 Počátečný stav 
 

Opr.položka k PS Konečný stav Opr.položka ke KS 

Celkem 2784 128 1979 128 

- z toho po 
splatnosti 
 

100 100 100 100 

- z toho v konkurzu 28 28 28 28 
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A. Vlastní kapitál 

Položka Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav 

Základní kapitál 200   200 

     

Rezervní fond 30   30 

Nerozdělený zisk 3478 485  3963 

Hospodářský 
výsledek běžného 
období 

485 340  340 

Vlastní kapitál 4193 340  4 533 

 
Popis změn podstatných položek vlastního kapitálu: Vlastní kapitál se změnil pouze v důsledku 
hospodářského výsledku běžného období, tj. zisku ve výši 340 tis. Kč. 
 
A. I. Základní kapitál 

Počet akcií, podílů 
k rozvahovému dni 

Jmenovitá hodnota Změna v počtu akcií, 
podílů za účetní 
období 

         1         200           nebyla 

 
B.I. Rezervy 

 Počátečný stav 
 

Přírůstek Úbytek Konečný stav 

nebyly       

 
B.II. Dlouhodobé závazky 

 Počátečný stav 
 

Přírůstek Úbytek Konečný stav 

Celkem          Nejsou     
- z toho po splatnosti      
- z toho splatné ve 
lhůtě delší než 5 let 

    

- z toho penzijní 
závazky 

    

- z toho závazky vůči 
jednotkám 
v konsolidačním 
celku 

    

 
Odložená daň 

 Počátečný stav 
 

Přírůstek Úbytek Konečný stav 

 Není účtována     

 
B.III. Krátkodobé závazky  

 Počátečný stav 
 

Přírůstek Úbytek Konečný stav 

Celkem 1 371  212 1 159 

- z toho po 
splatnosti  

-  

0 7  7 

- z toho penzijní 
závazky 

Nejsou    

- z toho závazky 
vůči jednotkám 
v konsolidačním 
celku 

Nejsou    
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Závazky neuvedené v rozvaze 

Titul Hodnota 

          Nejsou   

 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

 Počáteční stav 
 

Konečný stav Úroková sazba Zajištění 

     Nejsou 0 0 0  

 
Změny uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek rozvahy proti předcházejícímu 
účetnímu období: 

         Nejsou  

 
B.V. Ostatní závazky 

Splatné závazky pojistného na 
sociální zabezpečení 

      Nejsou 

Splatné závazky veřejného 
zdravotního pojištění 
 

      Nejsou 

Daňové nedoplatky u finančních 
orgánů 
 

      Nejsou  

Pohledávky určené k obchodování 
ocenění reálnou hodnotou 

      Nejsou 

 
 
Závazky ovlivňující finanční situaci účetní jednotky 

Kategorie Vliv na finanční situaci 

Nejsou  

 
Významné operace účetní jednotky, které mají vliv na finanční situaci 

Účetní operace Rizika nebo užitky Finanční dopad 

Nejsou   

 
 
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

 

Nenastaly 

 
Informace o transakcích se spřízněnou osobou (tyto informace není nutné uvádět, pokud byly 
provedeny mezi účetní jednotkou a společníkem, kterým jsou plně vlastněny) 

 

Spřízněná osoba Popis uzavřené 
transakce 

Objem uzavřené 
transakce 

Uzavřena za běžných 
obchodních podmínek 

Město Pilníkov  nájemné           2120     ano 

 
Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi 

 Náklady za účetní období 

Povinný audit roční účetní závěrky  

Jiné ověřovací služby                 12 

Daňové poradenství  

Jiné neauditorské služby  

 
Vydané akcie během účetního období 

Druh akcie Počet Jmenovitá hodnota Ocenění podle § 25 zákona  

nebyly    

 
Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech, nebo právech 
s vyznačením jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají 
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Nejsou 

 
Struktura vlastního kapitálu po přeměně 

  není 

 
VI.  Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty 
 
Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: 

       Daň z příjmů za rok 2015 činí 87 780,- Kč. Ve výkazu zisku a ztráty na 
ř. 050 je uvedená splatná daň nižší o 10 640,- Kč. Na tuto částku bylo za 
rok 2014 podáno dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických 
osob. 

 
Přijaté dotace na investiční účely: 

           0 

 
Přijaté dotace na provozní účely: 

           294 

 
Tržby 

 Celkem Tuzemsko Zahraničí z toho EU 

- prodej zboží 2 506 2 506   

- prodej výrobků 6 712 6 712   

- prodej služeb 1 411 1 411   

 
Změny uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek výkazu zisku a ztráty proti 
předcházejícímu účetnímu období: 

    nebyly  

 
VII. Prohlášení vedení účetní jednotky 
 
Skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách, které existovaly ke konci rozvahového dne 
a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky: 

     Nejsou  

Skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž 
důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky: 

     Nejsou 

Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: 

      Nenastaly 

Účetní závěrka je sestavena s tím, že naše firma bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nejsme 
si vědomi žádné skutečnosti, která by omezovala nebo zabraňovala v činnosti firmy v dohledné 
budoucnosti. 
 
 

Sestaveno dne: 
  
 
 
 
 22.3.2016 
 
 
 

Podpisový záznam statutárního orgánu 
účetní jednotky nebo podpisový záznam 
fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
 
 
Jan Šída                Ing. Václav Klikoš 
                  jednatelé 

Právní forma účetní 
jednotky:    
  
 
společnost s ručením  
 omezeným 
 
  

 


