
Příloha k účetní závěrce roku 2015 sestavené k 31.12.2015 

 

Při sestavení přílohy ÚJ postupovala dle Zákona 563/ 1991 Sb., o účetnictví a Vyhlášky č. 

504/ 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 

 

§ 39 odst. 1) 

Informace o účetní jednotce: 

Obchodní firma: Vrátka, z.s. 

IČO : CZ22681841 . 

Právní forma: zapsaný spolek 

Předmět podnikání:  

Rozvahový den: 31.12.2015 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.06.2016 

Datum vzniku účetní jednotky: 26.05.2008 

Účetní jednotka nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem, nevyhotovuje tedy ani 

výroční zprávu a přehled o peněžních tocích. 

Od období, ke kterému se sestavuje účetní závěrka do okamžiku sestavení nenastaly 

skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní 

jednotky. 

Popis změn a dodatků provedených v  rejstříku v roce 2015 : od zápisu do rejstříku žádné 

takové skutečnosti nenastaly 

Popis organizační struktury a zásadní změny v uplynulém období: nebyly  

Jména a příjmení statutárních orgánů a dozorčích rad k rozvahovému dni: 

Rada spolku : 

předseda rady spolku : Bc. Irena Rybníčková 

místopředseda rady spolku : Ida Svobodové 

člen rady spolku : Michaela Dostálová              

 

Informace o uzavřených ovládacích smlouvách nebo smlouvách o převodu zisku a o 

povinnostech z nich vyplývajících: nejsou 

 

§ 39 odst.3) 

Průměrný přepočetný počet zaměstnanců: 42 

- z toho řídících orgánů:  

- výše osobních nákladů na všechny zaměstnance: 4.970 tis. Kč 

- odměny statutárních orgánů: nejsou 

- odměny členů statutárních orgánů: nejsou 

- odměny dozorčích rad: nejsou 

 

§ 39 odst. 4) 

Půjčky statutárním orgánům, členům statutárních orgánů a dozorčích orgánů včetně úrokové 

sazby a hlavních podmínek: nejsou 

Poskytnutá zajištění: 

Ostatní peněžní a nepeněžní plnění statutárním orgánům, členům statutárních orgánů a 

dozorčích orgánů, řídících orgánů popř. bývalým osobám a členům těchto orgánů uvedené 

odděleně dle jednotlivé kategorie  ( např. bezplatné využití osobního auta či jiných věcí, 

využití služeb účetní jednotky, platby důchodového připojištění): nejsou 



 

§ 39 odst. 5 ) 

a) informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech 

oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové 

situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze 

(bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty: 

 oceňování - zásoby nakoupené cenou pořizovací, zásoby vytvořené vlastní činností 

oceněny vlastními kalkulovanými náklady, dlouhodobý majetek cenou pořízení, 

vedlejší pořizovací náklady - dopravné a jiné náklady související s pořízením zásob 

 změny v odpisování, oceňování nebyly 

 odpisový plán - účetní odpisy jsou stanoveny shodně s daňovými  

 o drobném majetku účtováno jako  o  zásobách,  při použití rovnou přes účet 501.010 

do nákladů, veden v operativní evidenci ,  první vybavení časově rozlišeno 

 

b) informace o odchylkách od metod podle §7 odst. 5 zákona s uvedením jejich vlivu na 

majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky: nejsou 

 

- pohledávky po splatnosti:  37 tis. Kč , 

- závazky po splatnosti:    38 tis.Kč    

- závazky s poskytnutého úvěru : 0 tis.Kč 

 

            - s ohledem na princip významnosti drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze 

(bilanci):  1.296 tis. Kč 

  

- Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 

účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona: nejsou 

 

§39 odst.9) 

Významné položky zvýšení nebo snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu: není náplň 

 

§ 39 odst. 10) , 

Rozvrhnutí tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle druhů činnosti, jakož i podle 

zeměpisného umístění trhů v případě, že se tyto druhy a trhy z hlediska organizace prodeje 

zboží, výrobků a poskytování služeb vyplývajících z běžné činnosti, se od sebe značnou 

měrou liší: 

 

 Tržby z prodeje služeb   1.650 tis. Kč 

 Náklady celkem  10.671 tis. Kč 

 Výnosy celkem                        7.019 tis. Kč 

 Dotace, příspěvky                   4.725 tis. Kč 

 Dary      655 tis. Kč  

 

 

 

V  Třebíči dne 30. červen 2016 

 

podpisový záznam jednatele účetní jednotky:                                            Bc. Irena Rybníčková 

               předsedkyně 



 

 

 
 


