Příloha č. 17 k závěrečnému účtu za rok 2020

Priloha k ucetni zaverce 2020
A. Obecné údaje

1.

Popis účetníjednotky

Obch odn Ifirma:

Technické služby Újezď s.r.o.

Sídlo :

Nad Statkem 580, Újezd u Průhonic,
149 00

lČ:

08036071

Právní forma:

Společn osť s ru Cen im omezeným

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené
v přIlohách 1 až 3

Rozvahový den

31.12.2020

Okamžik sestavení ú četn izávěrky:

3.3.2021

Datu m vzniku společnosti:
28.3.2019
Zapsána Městským soudem v Praze:
Oddíl C, vložka 31133
Osoby podí|ejÍcÍ se na základn Im kapitálu ú četní jednotky 20 % a vice procenty:
Společn Ici
lČ
podíl
vklad [tis.]
splaceno
Městská část Praha00241784
100 %
1
100 %
Újezd

Rozdělen izisku:

Podle obchodních podílů

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetn Im období v obchodn im rejstříku:
Nejsou.
Členové statutárn Ich a dozorčích orgán ů k rozvah ovému dni:
Statu tární orgán
Jednatel:

Jednatel
Vlach Jiří

Prokura:

Nenízřizena

Dozorčí rada
Předseda:
Člen ové:

Sestaveno dne:

Ing. Pavel Staněk
Jan a Draštíková
Han a Petrová

3.3.2021

Účetní závěrku vypracovala: Klára Urbanová

Podpis statutárn Iho orgánu:
Vlach Jiří

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spo|uúčastvyšší než 20 % - není
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
v tis. KČ
sledované účetní období

Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců
mzdové náklady
náklady na soc.
zabezpečení

minulé účetní období

členové řídÍcÍch
orgánů

ostatní
zaměstnanci

členové řídícÍch
orgánů

ostatní
zaměstnanci

1

1

1

1

723

440

598

278

181

95

187

88

ostatní sociální náklady
osobní náklady celkem
Žádná mimořádná plněn Ive prospěch statutárního orgán u nebyly poskytnuta

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění stávajIcIm a bývalým členům orgánů

Nebyly poskytnutyžádné půjčky a úvěrystatutárnimu orgánu. Neníposkytnuto penzijníani
životn í pojištěn í statutárn Ímu orgán u .
5. Informace o použitých účetních metodách a jejich použiti a změny provedené
v účetním období
Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a
n avazu jIcich předpisů pro účetnictví podnikatelů zvláště pak vyhlášky 500/2002. Zah raniční
čtenář, by si měl ověřit, zda požadavky českého zákona o účetnictví jsou podobné, nebo
zda se liší od těch, na který je zvyklý.
Účetní závěrka byla vypracován a na prin čipu h istorických cen.
Ve výkazech uvádí účetní jednotka údaje za minulé období upravené dle vyhlášky
500/2002.
5.1. Způsob oceněni majetku
5.1.1. Zásoby
Účtování zásob
- prováděno způsobem B evidence zásob
- k rozvahovému dni byla provedena fyzická inventura zásob, zásoby jsou oceněny
pořizovací cenou. Stav zásob dle uvedené inventury byl zaúčtován do účetn Ich knih.

Ocenění zásob
-

oceňováninaku povaných zásob je prováděno v pořizovacích cenách.

Příloha tvořící součást účetní závěrky za rok 2020

2

5.1.2. Dlouhodobý majetek

Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které
zahrnuji cenu za kterou byly pořízeny a náklady s jeho pořízenkn souvÍsejÍcÍ. Součástí
ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou náklady uvedené ve
vyhlášce 500/2002 v § 47. Účetní jednotka se rozhodla při respektování principu
významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku nezahrnovat úroky z úvěrů a půjček
do oceněn Idlou hodobého majetku.
Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek vyrobený ve společnosti, pokud se aktivuje, je
oceněn vlastň imi náklady, které zahrň ují přímé materiálové, osobní náklady a výrobní režii
vztahu jÍcÍ se k výrobě tohoto nehmotného či hmotného dlouhodobého majetku a dále
nepřímé náklady vztah u jÍcÍ se k výrobě majetku.
Náklady na technické zhodnocenIdlou hodobého nehmotného a h motného majetku zvyšuji
jeho pořizovacícenu.Opravy a údržba se účtujído nákladů
5.1.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Za dlouhodobý nehmotný majetek je při respektování zásad uvedených v § 6 vyhlášky
500/2002 považován majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok u kterého oceněni
převyšu je částku 60tis.

5.1.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek
Za dlouhodobý hmotný majetek jsou kromě majetku uvedeného v § 7 vyhlášky 500/2002
dále považovány samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným
tech nicko-ekonomickým u rčen Im s dobou použitelnosti delší než 1 rok u kterého ocenění
převyšu je částku 40tis.

5.1.3. Dlouhodobý finanční majetek

Dlou hodobý finanční majetek je oceněn pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny
cenného papíru a podílu jsou též přímé náklady s pořizenIm souvĹsejÍcÍ.
5.2. Způsoby odpisování dlouhodobého nehmotného a odpisovaného hmotného
majetku
Společn osť vlastň Iosobn í automobil. Účetn í odpisy se rovn ají daň ovým.

5.3. Způsob stanoveni opravných položek k majetku
opravné položký k :

zůstatek k 1.1.
2019
2020

tvorba
2019
2020

zúčtování
2019
2020

zůstatek k 31.12
2019
2020

dlouh. hmot. a nehrň. majetku
dlouh. finančnímu majetku
zásobám
pohledávkám - zákonné
pohledávkám - ostatní

5.4. Způsob přepočetu cizích měn na českou měnu
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Společnost používá pro ocenění majetku a závazků v cizí měně na českou měnu aktuální
kursy ČNB v okamžiku pořIzení majetku či vzniku závazku. Při nákupu a prodeji cizí měny
za českou měnu je použitk oceněníkurzza který byly cizí měny nakoupeny nebo prodány.
Při postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech v účtových
skupinách 21,22 a 26 je kurzový rozdíl vyúčtován v okamžiku uskutečněni účetního
případu. Ke konci rozvah ového dn e je majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítán
vždy ku rzem ČNB platn ým k tomuto okamžiku.

b. DoplňujicÍúdaje
6. DoplňujÍcÍ informace k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
6.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
6.1.1. Dlouhodobé bankovní úvěry
Účetní nečerpá žádný ban kovn Iúvěr.
6.1.2. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Nebyly poskytnuty
6.1.3. Odložená daň
Společnostneúčtuje o odložené dani
6.1.4. Doměřená daň z příjmů za minulá účetní období
Zádná daň nebyla doměřena.
6.1.5 Rezervy
Společn osť n etvoři rezervy

6.1.6. Splatné závazky sociálního a zdravotního pojištěni a výše evidovaných
daňových nedoplatků
Splatne. zavazky
.

splatné k
31.12.

uhrazené do
31.1.

uhrazené ke dni
sest. zaverky

sociálni pojištění
zdravotní poiištěnÍ
" Ĺ
daňové nedop|atky

Společn osť n emá žádné závazky ke zdravotn Ímu a sociáln ímu pojištěn í.
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7. DoplňujÍcĹ informace o majetku a závazcích

7.1. Dop|ňujÍcÍ informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku
7.1.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Skupiny
.
majetku
.
dopravní prostředky
výp. technika " kancelář
stroje a zařízení
Drobný DHM
jiný majetek TZ nemov.v.
nedokončené investice
celkem

pořizovací
2020
2019
cena

2020
oprávky2019

zůstatková
2020
2019
cena

úbytek
2020

přírůstek
2020

O

O

O

O

O

O

O

O

O

7.1.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
(v tis. KČ)

Skupina majetku

nehmotné výsledký
Software
nedokončený DNM
celkem

pořizovací cena
2019
2020

Oprávký
2019
2020

Zůstatková cena
2019
2020

Přírůstky Ubytky
2020
2020

7.1.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (leasing)
Společnost nemá uzavřenou žádnou leasingovou smlouvu.

7.1.4. Rozpis dlouhodobého hmotného majetku zatíženého zástavním právem nebo
věcným břemenem
zádný majetek nenízastaven

7.1.5. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Není
7.2. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
7.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. KČ
po spiatnosti
1- 90 dnů
91-180 dnů
181-365 dnů
nad 365 dnů

v současném období
z obch. vztahů
ostatní
O
O
O
O
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7.2.2. Závazky po lhůtě splatnosti v tis. KČ
po splatnosti
1-90 dnů
91-180 dnů
181-365 dnů
nad 365 dnů

v současném období
z obch. vztahů
ostatní
O
O
O
O

v minulém období
z obch. vztahů
ostatní
90
O
2
O

O
O
O
O

7.3. Pohledávky a závazky z lhůtou splatnosti delší než 5 let
Nejsou
7.4. Závazky neuvedené v rozvaze
Nejsou
7.5. Pohledávky a závazky podnikům ve skupině
Nejsou
7.6. Pohledávky a závazky společníkům
nejsou

7.7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky
nejsou
8. Vlastni kapitál

8.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

(v tis. KČ)
Základní kapitá|
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondý
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Hospodářský výsledek běžného uč. období
Vlastni kapitál celkem

2020
1

2019
1

57
O
2
60

57
58

O

8.2. Základní kapitál
Ve sledovaném období nenastaly žádné změny základn Iho kapitálu. Základni kapitál ve
výši 50 tis. Kč je plně splacen.
9. Tržby z vlastni činnosti
V tis. KČ
tržby z prodeje zboží
Tržby z prodeje vI. služeb
Tŕžbý z prodeje majetku

Sledované období
tuzemsko
zahraničí
2 975

Minulé období
tuzemsko
zahraničí
1 850

Technic

r.o.

"

N
, r
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