
Obchodní jméno účetní jednotky 

 

JIZERKA PRO VÁS obecně prospěšná společnost 

Kořenov 480 

468 49 Kořenov 

 

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 pro podnikatele, kteří nemají povinnost auditu  

 

III. Informace a použitých metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 

 

( 2.1 ) Způsob ocenění: 

 

a) Zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii 

Zásoby nakupované: pořizovací ceny 

Zásoby vlastní: není náplň 

 

b) Hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

 

Není náplň 

 

c) Cenných papírů a majetkových účastí 

 

Není náplň 

 

d) Příchovků a přírůstků zvířat 

 

Není náplň 

 

( 2.2 ) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku pořízeného v průběhu 

účetního období 

 

Není náplň 

 

( 2.3 ) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 

nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen stanovených na úrovni vlastních 

nákladů 

 

Dopravné a poštovné 

 

( 2.4 ) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 

předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodu těchto změn a vyčíslením těchto změn 

ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku / pokud je možno reálně 

stanovit / 

 

Nejsou 

 

( 2.5 ) Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro 

stanovení výše opravných položek 

 

Není náplň 



 

( 2,6 ) Způsob stanovení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody 

při stanovení účetních odpisů 

DHM: účetní odpisy ve výši odpisů daňových 

DDHM: účetní odpisy dle vnitřního účetního předpisu 

 

( 2.7 ) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu / uplatnění 

směnných kursů ČNB  jako pevných kursů s uvedením termínu jejich změn / 

 

Není náplň 

 

 

IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

 

( 3.1 ) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek 

f ) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným 

břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění 

 

Není 

 

( 3.2 ) Pohledávky 

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti ( více než 180 dnů po lhůtě splatnosti ) 

 

Nejsou 

 

( 3.3 ) Závazky 

a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti ( více než 180 dnů po lhůtě splatnosti ) 

 

Nejsou 

 

c) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro 

případ nesplacení 

 

Nejsou 

 

d) Závazky ( peněžní i nepeněžní ), nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. 

záruky přijaté za jiné podniky z titulu úvěru nebo směnečného práva pokud nebyly 

proúčtovány ve formě účetních rezerv 

 

Nejsou 

 

 

 

Datum vyhotovení:                                                         Podpis statutárního orgánu 

31.3.2019 

 

 

 

 

 


