Příloha v účetní závěrce 2010

I.Všeobecné informace
Městské les y Chrudim, s.r.o.
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim I
IČ 274 65 659
DIČ CZ27465659
zapsaná v OR KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 20532
tel/fax 469645235
číslo účtu 193033641/0300

Firma vznikla dne 16.12.2004 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného
Krajsk ým soudem v Hradci Králové.
Jedin ým společníkem je Město Chrudim IČ 002 70 211.
Jednatelem společnosti je Ing. Zdeněk Odvárka, b ytem Nasavrk y, Větrná 321.
Dozorčí rada:
Ing. Karel Šmahel, bytem Chrudim IV, Malecká 1175
Ing. Luboš Jeníček, b ytem Chrudim II, Dr. Jana Malíka 816
Ing. Petr Steiner, b yt em Chrudim II, Na Kopanici 97
MUDr. Miloš Broďák, b ytem Chrudim III, U stadionu 734
Právní forma s.r.o., předmět podnikání:
Lesnictví, těžba dřeva a posk ytování služeb v m yslivosti
Činnost technick ých poradců v oblasti lesnictví
Velkoobchod
Specializovan ý maloobchod
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba dřevěn ých výrobků (kromě truhlářsk ých a tesařsk ých, náb ytku a
hraček).

Účetní uzávěrka se sestavuje za období od 01.01.2010 do 31.12.2010.
Základní kapitál celkem 2 350 000,- Kč
vklad 200 000,- Kč b yl splacen při vzniku společnosti,
vklad 2 150 000,- Kč b yl zapsán 09.02.2006

II. Účetní postup y
Oceňování majetku je na úrovni pořizovacích cen.
Účetními odpis y jsou stanoven y podle doby používání, jsou tedy v yužíván y
časové odpis y.
Účetní jednotka rozhodla o evidenci zásob způsobem B.
Účetní jednotka rozhodla ve vnitřní směrnici, že bude o drobném hmotném
majetku účtovat jako o zásobách, tj. přímo do nákladů na účet 501 spotřeba
materiálu.
O tomto majetku je vedena operativní evidence.
Hodnota drobného hmotného majetku v operativní evidenci do 3000,- Kč činí
513 tis. Kč.
Hodnota drobného hmotného majetku od 3000,- Kč do 40 000,- Kč
činí 798 tis. Kč.
Účetní jednotka rozhodla ve vnitřní směrnici, že bude o drobném nehmotném
majetku účtovat přímo do nákladů na účet 518 ostatní služb y.
O tomto majetku je vedena operativní evidence.
Hodnota drobného nehmotného majetku do 7000,- Kč činí 22 tis. Kč.
Hodnota drobného nehmotného majetku od 7000,- Kč do 60 000,- Kč
činí 48 tis. Kč.

III. Pohledávk y z obchodní činnosti
Pohledávk y z obchodní činnosti jsou ve výši 170 tis. Kč a z toho po splatnosti
32 tis. Kč. Na pohledávk y starší půl roku neb yla v ytvořena opravná položka.
(Ke dni 20/02/2011 jsou všechn y faktury zaplacené.)

IV.Závazk y z obchodního st yku
Závazk y z obchodního st yku dosahují v ýše 236 tis. Kč, z toho po splatnosti
14 tis. Kč. (Ke dni 20/02/2011 jsou všechn y faktury zaplacené.)

V. Majetkové účasti ve společnostech
Účetní jednotka nevlastní žádné podíl y v jin ých společnostech.
VI. Půjčk y a úvěry
Účetní jednotce nemá k 31.12.2010 žádné půjčk y ani úvěry.

VII. Zaměstnanci
Počet

osobní náklad y

Vedení společnosti

1

600 tis. Kč

Ostatní zaměstnanci

7

2 924 tis. Kč

Celkem

8

3 524 tis. Kč

VIII. Vlastní kapitál
Základní kapitál

2 350 tis. Kč

Kapitálové fond y

1 445 tis. Kč

Rezervní fond

70 tis. Kč

Hospodaření minul ých let

965 tis. Kč

Hospodaření běžného účetního období

328 tis. Kč

Vlastní kapitál

5 158 tis. Kč

IX. Rezerv y
Společnost v roce 2010 nečerpala rezervu na pěstební činnost. Zůstatek
rezerv y k 31.12.2010 je 2 273 tis. Kč.

X. Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádn ým událostem, které b y měly v ýznamn ý
dopad na účetní závěrku k 31.12.2010.

V Chrudimi dne 28.03.2011

Ing. Zdeněk Odvárka
jednatel

