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1. Obecné údaje

1.1   Charakteristika společnosti 

Společnost:   STONAX

Sídlo:   Třanovice 1,  739 93  Třanovice 

Právní forma:   obecně prospěšná společnost              IČO: 25861972

Poslání hlavní činnosti:  -  podpora zájmových aktivit v oblasti kultury
-  péče o regionální školství
-  podpora rozvoje sociálních a zdravotnických služeb
-  péče o životní prostředí a ráz krajiny
-  rozvoj podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí v regionu
-  podpora rozvoje turismu

Hospodářská činnost:   -  velkoobchod
 -  zprostředkování obchodu
 -  specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 -  provádění staveb, jejich změna a odstraňování 
 -  projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a 
    odstraňování

Datum vzniku společnosti:   20.08.2000

1.2   Statutární orgány 

Správní rada: 
– předseda: Petr Santarius
 členové: Pavel Blabla 

Jaroslava Sikorová
Ing. Petr Korč
Magdalena Krzywońová
Jan Ondraczka
Petr Kičmer
Dagmar Malíková
Mgr. Adéla Kapitanovová

Dozorčí rada: 
 předseda: Miloslav Hampel
 členové: Zdeněk Kubina

Bohuslav Kudláček

Ředitel: Halina Zientková

Zakladatel: 
 Obec Dolní Tošanovice, IČO: 005 76875
 Obec Hnojník, IČO: 002 96 678
 Obec Horní Tošanovice, IČO: 005 76 883
 Obec Komorní Lhotka, IČO: 004 94 232
 Obec Řeka, IČO: 005 76 891
 Obec Smilovice, IČO: 005 76 905
 Obec Střítež, IČO: 005 76 913
 Obec Třanovice, IČO: 005 76 921
 Obec Vělopolí, IČO: 005 76 930  



2.   Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví společnosti vedeného v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 504/2002
Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní
jednotka k dispozici. 

Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Měrnou jednotkou jsou tisíce
Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a
časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat
ve svých aktivitách. 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící
dnem 31. prosince 2016.

2.1   Způsoby ocenění a odepisování  

2.1.1   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč
a doba použitelnosti je delší než 1 rok. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000
Kč a doba využitelnosti je delší než 1 rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. 

2.1.2 Odpisování 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku účetní jednotka sestavila
v interní směrnici tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u
majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.), účetní a daňové odpisy se rovnají.

Způsob daňového odpisování bude stanoven pro každý majetek samostatně, a to vždy
při zařazení majetku do užívání. Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů.

2.1.3   Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek

Účetní jednotka stanovila, že dlouhodobým drobným majetkem je majetek, jehož
vstupní cena je vyšší než 3 000 Kč a nižší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1
rok. Pořízení takového majetku je účtováno na účet 501 v případech, kdy současně nejsou
vedlejší pořizovací náklady. Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem 028/088.

Drobným hmotný majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 3 000 Kč a
doba použitelnosti je kratší než 1 rok, je účtován přímo na účet 501.

Dlouhodobým drobným nehmotným majetkem je takový majetek, jehož vstupní cena je
v rozmezí 7 000 Kč až 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pořízení takového
majetku je účtování na účet 518. Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem 018/078.

Drobným nehmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 7 000
Kč a doba využitelnosti je kratší než 1 rok, je účtován přímo na účet 518. 

Nakoupený dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími
cenami. 



2.1.4   Zásoby

Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob.
Oceňování nakupovaných zásob je prováděno pořizovacímu cenami.

2.1.5   Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

2.2   Tvorba opravných položek a rezerv 

Opravné položky a rezervy nebyly tvořeny.

2.3   Přepočet cizích měn na českou měnu 

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz
vyhlášený ČNB.



3.   Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

3.1 Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a
evidované daňové nedoplatky.

 Částka k 31.12.2017 Splatnost ke dni

Okresní správa sociálního zabezpečení 1 380,00 Kč 20. leden 2018
Revírní bratrská pojišťovna               0,00 Kč 20. leden 2018

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna       592,00 Kč 20. leden 2018

Finanční úřad - zálohová daň    885,00 Kč 20. leden 2018

Finanční úřad - silniční daň 45,00 Kč 30. leden 2018

Finanční úřad - DPH 37 244,00 Kč 25. leden 2018

Výše uvedené závazky byly ke dni splatnosti uhrazeny.

3.2   Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 0,13

Mzdové náklady 49 tis. Kč

Ostatní sociální náklady  14 tis. Kč

3.3 Přijaté dotace

V roce 2017 společnost nepřijala žádné dotace.

3.4   Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost

hlavní hospodářská

Náklady celkem 260 859,29 Kč 14 204,25 Kč

Výnosy celkem 358 841,69 Kč 19 509,90 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním       97 982,40 Kč 5 305,65 Kč

Daň z příjmů 0 0

Výsledek hospodaření po zdanění 97 982,40 Kč 5 305,65 Kč

3.5   Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2017, po datu účetní závěrky
nenastaly.

Sestaveno dne: 

26.2.2018

Sestavil:

Monika Tomiczková

Podpis ředitele společnosti:

Ing. Halina Zientková


