Příloha účetní závěrky za rok 2018 - 2019

obchodní jméno:
sídlo společnosti:
identifikační číslo:
právní forma:
datum vzniku:
předmět podnikání:

SLUŽBY OBCE KUBOVA HUŤ
KUBOVA HUŤ 22,VIMPERK 385 01
281 14 370
společnost s ručením omezeným
17.12.2009
výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnost.zákona

rozvahový den:
den sestavení ÚZ:

30.09.2019
30.09.2019

Společnost „ SLUŽBY OBCE KUBOVA HUŤ “ je malou účetní jednotkou, která nemá povinnost
ověření účetní závěrky auditorem a při sestavení této účetní závěrky postupovala dle vyhlášky
č.500/2002 Sb., ve znění platném pro účetní období započaté v roce 2017.
Jediným jednatelem společnosti je pan Vladimír Vykydal, Kubova Huť 25, Vimperk 385 01..
Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně.
Společnost nemá dozorčí orgán.
Společnost nemá podstatný ani rozhodující vliv v žádné jiné společnosti.
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců:
z toho řídících:

5
0

Přehled osobních nákladů:
mzdy
soc. a zdrav. pojištění
z toho osobní náklady na řídící osoby:

v 203 tis. Kč
203
0
0

Statutárnímu orgánu nebyla vyplacena odměna.
Společnost neposkytla půjčky, úvěry ani žádná jiná plnění společníku nebo statutárnímu orgánu.

Struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (v tis. Kč)
druh

Součást stavby– kuchyně
Stroje a zařízení
Pořízení DIM
celkem

stav k
1.7.2018

přírůstky

úbytky

95
22
117

50
50

výše
oprávek

stav k
30.6.2019

4
22

92
0

26

0
92

Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován podle odpisových skupin
odpisování stanovené v zákoně o daních z příjmů.

po dobu minimální doby

Drobný hmotný majetek v ocenění do 40 tis. Kč s dobou použití delší jak 1 rok je při pořízení
účtován do spotřeby a dále evidován v operativní evidenci
Materiál na skladě není.
Pohledávky a závazky z obchodních vztahů jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
Společnost nemá pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 180 dnů, proto nevytváří opravné položky.

Společnost nemá titul pro účtování o odložené daňové povinnosti a netvoří rezervy na opravy
dlouhodobého hmotného majetku.
Společnost nemá majetek, který by se oceňoval reálnou hodnotou.
Nemá žádný jiný majetek či závazky neuvedené v rozvaze, ani cizí majetek, který by měl být v
rozvaze uvedený.

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události .

Vladimír Vykydal
jednatel společnosti

