Technické služby obce Šestajovice s.r.o.
Husova 60/9, Šestajovice
DIČ: CZ28240693
OR: Městský soud v Praze
Oddíl C, vložka 134675

Příloha k účetní závěrce za rok
2020
(pro mikro a malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)

Článek I
obecné informace

Sídlo: Husova 60/9, Šestajovice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 28 24 06 93
Vznik společnosti: 20.2.2008
Předmět činnosti:

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Poskytování technických služeb
Specializované stavební činnosti

Článek II
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Způsob ocenění:
zásob:
v pořizovacích cenách
DHM a DNM vytvořeného vlastní činnosti:
Nejsou
cenných papírů s majetkovou účastí:
Nejsou
způsob stanovení repr. poř. cen u majetku
Nepoužito
způsob stanovení opravných položek:
Nepoužito
způsob stanovení odpisových plánů:
DHM v pořizovací ceně nad
40000 Kč a DNHM v pořizovací
ceně nad 60000 Kč– daňové
odpisy dle z .č. 586/92 Sb.,)
způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách: Pevný kurs
Nepoužito
použitý model ocenění reálnou hodnotou

Článek III
doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let:
Nejsou
závazky s dobou splatnosti delší než 5 let:
Nejsou
Nejsou
pohledávky kryté věcnými zárukami:
závazky kryté věcnými zárukami:
Nejsou
zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté
členům řídících, kontrolních a správních orgánů:
Nejsou
náklady a výnosy mimořádné objemem nebo původem: Nejsou
celková výše závazků
4864
podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté záruky
nevykázané v rozvaze
Nejsou
12
průměrný přepočtený počet zaměstnanců:
nabytí vlastních akcií nebo podílů:
Není

Článek IV
Vliv opatření proti šíření nového typu koronaviru SARS CoV-2
V průběhu roku 2020 došlo usneseními vlády k vyhlášení nouzového stavu pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky.
Vedení společnosti vyhodnotilo dostupné informace, a především jejich vliv na
budoucí ekonomickou situaci společnosti vzhledem k jednotlivým zakázkám
společnosti, především to, jaký bude mít nařízení vlády dopad na další fungování
společnosti, resp. zda není zpochybněn předpoklad nepřetržitého trvání účetní
jednotky, tj. zda je účetní jednotka schopna pokračovat ve své činnosti i v blízké
budoucnosti, tj. následující kalendářní rok.
Nařízení vlády přijatá v průběhu roku 2020 měla vliv na realizaci zakázek
společnosti. Začaly se projevovat finanční dopady na klienty, které předpokládáme,
že se mohou ještě prohloubit.
Přesto vedení účetní jednotky vyhodnotilo, že neexistuje žádná významná nejistota
ohledně schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat. Vzhledem k předpokladu
nepřetržitého trvání účetní jednotky byla účetní závěrka sestavena obvyklý způsobem.

Za společnost Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
Roman Hrdlic-jednatel

