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Zpráva nezávislého auditora
pro společníky

společnosti

Městské lesy Chrudim, s. r.o.

Chrudin

Ičo 27 465659

provedljsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Městské lesy chrudim, s.r.o., která

se skládá z romahy k 31.12.2015, výkazu zisku aztrály Z.a rok končící 31.1,z.z0l5 a přílohy této

účetní závěrky, která obsahuje popis použít}ch podstatných účetních metod a dalŠÍ vysvětlující
informace. údaje o společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. jsou uvedeny v bodě l. přílohy této

účetní závěrky.

Odpovědnost statutárniho orgánu účetní jednotk7 za účetní závěrku

statutámí orgán společnosti Městské lesy chrudim, s.r.o. je odpovědný za sestavení účetní

závěrky, která podává věmý a poctiqý obraz v souladu s ěeskými účetními předpisy, a za takový

vnitřní kontrolní systém, kteqý považuje za nezb5tný pro sestavení účetní závěrky tak, aby

neobsa}ovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Mojí odpovědností je lyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit
jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy

a souvisejícími aplikačními doložkami komory auditoru České republiky. v souladu s těmito

předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych

ii.kál při.cr"nou jistotu, že úéetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o Částkách a

údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora zahrnujícím i

lryhodnocení rizik, qýznamné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce

způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí Vnitřní

kbntrolní syJtém relevantní pro sestavení účetní závěrla podávající věmý a poctivý obraz. Cílem
tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti

vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahmule posouzení vhodnosti pouŽit'ých

účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace

účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný

základ pro q,jádření mého qýroku.



Výrok auditora

podle mého názoru účetní ávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv

společnosti Městské lesy Chrudirn, s.r.o. k 31. 12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejiho

hospodařeni za rok končící 31. 12.2015 v souladu s českými účetními předpisy,

04.04.z0l6

ing. Keršláger Vladimír
Fibichova 51
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Rozvaha podle Příohy č 1
Vyhlášky č 500/2002 sb.

Účetnijednotka doruči
účetni závěíku soi]časné
s doručenim daňoVého př]znáni
za daň z příjmů

1 x příslUšnému ilnančnimu
úřadu

RozVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisicích Kč )

Rok l\4 ěs íc lČ
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lvlěstské lesy chrudim, s r,o

sidlo nebo bydllště účetni jgdnotky
a misto podnikání liši-]i se od bydlišté

Resselovo nám. 77
chrudim l
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Výkaz zisku a ztráty Ve druhovém
č]enéni podle Přílohy č,2
vyhlášky č, 500/2002 sb

ÚčetníJednotka doručí
účelni závěíku současné
s doručenim daňoVého přiznáni
za daň z píijmú

'1 x přislušnému finančnimu
úřadu

VÝKAZ Z|SKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12,2015
(V celých tisících Kč )

Rok Měsic lČ

2015 27 465659

obchodni fllma nebo jiný název účetni jednotky

Městské lesy chrUdim, s r,o

Sidlo nebo byd] ště ůčetni]ednotky
a misto podnikáni iší-li se od byd jště

Resselovo nárn, 77
Chrudim l
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skutečnost v účetnim období
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Příloha v účetní závěrce 20l5

I.Všeobecné inlormace

Městské lesy Chrud im. s.r,o.
Resselovo nánrěstí 77
537 01 Chrudim I

IČ 274 65 659
DIČ CZ27465659
zapsaná v OR KS v Hradci Králové, odd.
tellťax 46964523 5

číslo účtu 19303364 l/0300

Firma vznikla dne 16. l2,2004
sotrdem r Hradci králor é.

Jediným spo 1eč n íkem je Město

.Ied nate lem společnosti je Ing.

C. v lo žka 20532

zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským

Chrudim IČ 002 70 21 1,

Zdeněk Odvárka. bytem Nasavrkv. Větrná 321.

Dozorčí rada:
Leden 201l
Ing. Petr Dobruský, bytem Hrrsova 788. Chrudirn
lng. JarosIav Horný. byten Stro.iařů 85l. Chrudim
Ing. Milan Novák. bytem Pod Kopcem l64, Chrudim
Ing. Petr Steiner. bytern Clirudinr II. Na Kopanici 97

Právni forma s.r.o., předmět podnikání:
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
Činnost technických poradců v oblasti lesnictví
velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhiářských a tesařských. nábytku a hraček).

Účetní uzávěrka se sestavuje za období od O1.01,2015 do 31,12,20l5.

Základní kapitál celkem 2 350 000,- Kč
vklad 200 000,- Kč byl splacerr při vzniku společnosti,
vklad 2 150 000,- Kč byl zapsán 09.02.2006

II. Účetní postupy

Oceňování majetku je na úrovni pořizovacích cen.
Účetními odpisy jsou stanoveny podle doby používání, jsou tedy využívány
časové odp i sy.
Účetní jednotka rozhodla o evidenci zásob způsobem B.

Účetní jednotka rozhodIa ve vnitřní sn-rěrnici" že bude
účtovat jako o zásobách, tj. přímo do nákladů na ťrčet

O tomto majetku.ie vedena operativní evidence.
Hodnota drobného hmotného n-rajetku do3000.- Kč
činí 530 tis. Kč.

o drobnénl h motn é nl ma.jet

ffiň,t
§§§td

501 spotřeba rn at eriáIu,



Hodnota drobného hmotného majetku od 3000,- Kč do 40 000.- Kč
činí l046 tis. Kč.

Učetní jednotka rozhodla ve vnitřní snrěrnici, že bude
ťrčtovat přímo do nákladů na účet 518 ostatní služby.
O tonrto majetku je vedena operativní evidence.
Hodnota drobného nehmotného majetku do 7000,- Kč
Hodnota drobného nehmotného majetku od 7000.- Kč
činí 48 tis. Kč.

o dro bn é rn nehmotném majetku

činí 33 tis. Kč.
do 60 000.- Kč

III. Pohledávky z obchodní činnosti

Pohledávky z obchodní činnosti jsou ve výši 970 tis. Kč a z toho po splatnosti
0 ti S, Kč.

IY .Závazky z obchodního styku

Záv azky z obchodního styku dosahují výše 923 tis. Kč,

V. Majetkové účasti ve společnostecl-t

Účetní jednotka nevlastní žádné podíly v jiných společnostech.

VI. Půjčky a úvěry

Účetní iednotka nemá k 31.12.2015 žádné půjčky ani úvěry,,

VII. Zamě stn an c i

Vedení

ostatni

Celkem

Počet

l

8

9

společnosti

zaměstnanci

osobní nák lad y,

406 tis, Kč

3 126 tis. Kč

3 532 tis. Kč

VIII. Vlastní k ap itál

Základní kap itál

Kapitálo vé fo ndy

Rezervní fo nd

Hospodaření minulých

2

1

350 tis, Kč

479 tis, Kč

l l5 tis. Kč

380 tis. KčIet



Ho sp od ařen í běžného

Vlastní k ap itál

IX, Rezervy

Společnost v
k 31,12.2015

účetního období 467 tis. Kč

6 791 tis. Kč

roce 2015 čerpala rezervLl na pěstební činnost. Zůstatek Iezervy
je 330 tis, Kč.

X. Následné událo st i

Po rozvahovém dni nedošIo k žádným udáIostem, které by měly r,ýznamný dopad na
účetní Závěrku k 31.12,20l5,

V Chrudimi dne 29.03,2016
l\l]LL.č š2

Ing. Zd'eněk Od r,á rka
.iednatel
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