PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZA ROK 2019
(ve zkráceném rozsahu)
OBECNÉ ÚDAJE
1) Popis účetní jednotky
Obchodní jméno: Agroles obce Myštice s.r.o.
Sídlo:
Myštice č.p. 15, 388 01 Blatná
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Datum vzniku:

28. 6. 2017

Rozvahový den:

31. 12. 2019

Předmět činnosti:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1až3 živnost.zákona
- zemědělská výroba včetně hospodaření na vodních plochách
- hostinská činnost
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Základní kapitál:

200.000,-- Kč

Společník:

Obec Myštice, IČ:00251542, Myštice č.p. 15, 388 01

Statutární orgán:

Tomáš Koželuh, nar.18.9.1972, bytem Myštice č.p. 10, 388 01
Ing. Oldřich Kníže, nar. 17.11.1955, bytem Myštice č.p.12, 388 01
Miroslav Dlabač, nar. 26.9.1989, bytem Myštice č.p. 28, 388 01

Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky:
Obchodní
Podíl na základním kapitálu v
Podíl na základním kapitálu v
jméno
Kč
%
osoby
Obec
200 000
100
Myštice
Celkem
200 000
100
1) V roce 2017 byla firma zapsána do Obchodního rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 26432, v r. 2019 došlo k doplnění
předmětu podnikání, a to o hostinskou činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
2) Účetní jednotka neměla v roce 2019 podíly v jiných subjektech.
3) Společnost neměla v roce 2019 žádné zaměstnance na trvalý pracovní poměr, vyplatila
pouze odměnu na 1 dohodu o provedení práce za měsíc leden ve výši 9800,- Kč.
4) Společnost ve sledovaném roce neposkytla žádné půjčky, úvěry ani záruky a ostatní
plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě.
Stávajícím členům statutárních orgánů nebylo poskytnuto žádné peněžní nebo naturální
plnění (např. půjčky, úvěry, důchodové připojištění, bezplatné užívání osobního auta apod.)
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INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH
ZÁSADÁCH A ZPÚSOBECH OCEŇOVÁNÍ
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a na základě Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle
vyhlášky 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní
jednotka za základ :
* Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum
jejich zaplacení.
* Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce
známy ke dni sestavení účetní závěrky.
1. Způsob ocenění majetku
1.1) Zásoby
Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob.
Zásoby se oceňují :
Pořizovacími cenami
- zásoby nakoupené
Vlastními náklady
- zásoby vytvořené vlastní činností
Dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty
- pořízené bezplatně
- nalezené (inventarizační přebytky)
- odpad
- zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti
- Výdej zásob ze skladu se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě.
- Nedokončená výroba se oceňuje ve vlastních nákladech, tj. v přímých nákladech, popř.
včetně výrobní režie.
- Zboží na skladě a v prodejnách je oceněno v pořiz. cenách, u aktivovaného zboží
ve stejné výši ocenění uvedené u účtu 121 - Nedokončená výroba;
- při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje též užitná hodnota zásob
(viz § 26 odst. 1 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví), která se porovnává s oceněním
zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtovávají se. Zjistí-li se
skryté úbytky hodnoty, analyzují se a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytvoří
se opravná položka (účt.sk.19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na
vrub účtu 549 - Manka a škody;
- nevyfakturované dodávky se oceňují podle uzavřené smlouvy, popř.odhadem.
1.2) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje:
Pořizovací cenou
- dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený
Reprodukční pořizovací cenou
- dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním
- dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud
nezachycený (např. inventarizační přebytek)
- dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční
pořizovací cena nižší než vlastní náklady
- dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté
věci (finanční leasing)
- vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku s vyjímkou případů, kdy
vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak
Vlastními náklady
- dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční
pořizovací cena není nižší než vlastní náklady
- dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností.
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1.3) Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou.
Definice některých pojmů :
*Pořizovací cena = cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.
*Reprodukční pořiz. cena=cena,za kterou by byl majetek pořízen v době,kdy se o něm účtuje.
*Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností = přímé náklady na ně vynaložené,
popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související
s použitím cizích zdrojů (např.úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy,
spadají-li do období jejich vytváření. Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo
výše podle operativních (plánovaných) kalkulací.
*Vlastními náklady u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku = veškeré přímé
náklady a dále nepřímé náklady (výrobní režie) bezprostředně související s vytvořením
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností, popř. nepřímé náklady správního
charakteru, pokud vytvoření majetku je dlouhodobé povahy (přesahuje období jednoho roku).
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací cen
Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném
čase.
3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů
Do pořizovací ceny zásob se zahrnují:
- přeprava
- provize
- clo
- pojistné
- skonto
- aktivace přepravného v případě vlastní dopravy
- vlastní náklady na zpracování materiálu
4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz.§ 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
V průběhu sledovaného účetního období nedošlo k žádným změnám způsobu oceňování,
postupů odpisování a postupů účtování.
5. Způsob stanovení opravných položek k majetku
do výše pohledávky v návaznosti na zákon o rezervách
Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek:
inventarizace pohledávek.
Ve sledovaném období nebyly vytvářeny opravné položky na vrub nákladů, které se
nezapočítávají do základu pro výpočet DP ani opravné položky vytvářené na vrub
nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmu(ve smyslu ust.
zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů)
6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při
stanovení účetních odpisů
Dlouhodobý majetek odpisovaný je účetně odpisován rovnoměrně podle následující tabulky
Odpisová skupina
Doba
odpisování
v letech
1
2
3
4
5
6

3
5
10
20
30
50
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- Dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění od 10.001,-- Kč se odepisuje dle účetního
odpisového plánu stanoveného účetní jednotkou na základě vnitropodnikové směrnice
k odepisování dlouhodobého majetku.
- Dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění do 10.000,-- Kč se odepíše celý do nákladů na účet 518.
- Dlouhodobý hmotný majetek v ocenění do 5.000,-- Kč účtuje účetní jednotka celý do
nákladů na účet 501.
- Dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 5.001,-- Kč se odepisuje dle účetního
odpisového plánu stanoveného účetní jednotkou na základě vnitropodnikové směrnice
k odepisování dlouhodobého majetku.
7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
7.1) Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán:
- denní kurz (platný v den uskutečnění účetního případu) = Směnný kurz devizového trhu
vyhlašovaný Českou národní bankou - pro přepočet ke dni uskutečnění účetního případu
- denní kurz(platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka)=Směnný kurz
devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou - pro přepočet ke dni sestavení
účetní závěrky.
7.2) Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů:
- den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře
a den provedení úhrady podle výpisu z bankovního účtu
- den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře
a den provedení úhrady podle výpisu z bankovního účtu
- den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu
- den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bank. účtu, čerpání nebo splacení
bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky
- den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení
- den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný
se dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
------------------------------------------------------------------------------------8. Další významné informace
8.1) Žádný dlouhodobý hmotný majetek není zatížen zástavním právem, popř. u nemovitosti
věcným břemenem
8.2) Společnost nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti
8.3) Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
8.4) Společnost nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva
8.5) Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti:
Ve sledovaném období nebyly společnosti vyměřeny doměrky daně za minulé
účetní období, nebyly poskytnuty žádné dlouhodobé úvěry a dotace na investiční
nebo provozní účely.
8.6) Společnost nemá žádné závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
======================================================================
Datum vyhotovení: 26. 3. 2020

razítko a podpis
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