
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se

stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.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.

Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

do

do

Obchodní firma :

Sídlo :

Právní forma :

IČO :

DIČ :

Vlastník:

Rozhodující předmět činnosti :

Datum vzniku společnosti :

4. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot

nevlastní majetek, který by podléhal účetním odpisům.

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka nemá, neboť

2. Odepisování

V účetním období 2021 účetní jednotka zajišťuje výstavbu metropolitní sítě ve městě Morkovice - Slížany.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 30 do 40tis Kč se účtuje na účet 022100 - Movité věci do 40tis a je při zařazení do pižívání 

odepsán 50%. Ostatní drobný majetek  do 30tis Kč se účtuje přímo do spotřeby na účet 501400.  

Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku

3. Přepočet cizích měn na českou měnu

denní kurz vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu.

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

V účetním období 2020 účetní jednotka nevykazuje žádné zásoby.

Dlouhodobý majetek

Zapsána v obchodním rejstříku, který je veden :C 69572 vedená u Krajského soudu v Brně zapsaná dne 8.března 2011

Technické služby Morkovice - Slížany

Popis účetní jednotky 

100% vlastníkem a zakladatelem společnosti je Město Morkovice - Slížany

Zásoby

Uhřická 396, 768 33  Morkovice - Slížany

s.r.o.

 Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a způsoby oceňování 

01.01.2021 31.12.2021

CZ29270391

01.01.2020 31.12.2020

1. Způsoby ocenění a odepisování majetku 

8. března 2011

Stravování a pohostinství

29270391

Příloha k účetní závěrce 

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od

Obecné údaje

 společnosti Technické služby Morkovice - Slížany, s.r.o.  -  ke dni 31.12.2021
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4. Další

Účetní jednotka nevykazuje žádnou výzkumnou a vývojovou činnost.

Bankovní ani jiné úvěry účetní jednotka nemá.

Rezervy nebyly tvořeny.

Účetní jednotka nevedla k 31.12.2021 žádný soudní spor.

Sestaveno dne:   1.3.2022 Sestavil:         Bc. Veronika Kluganost    Podpis statutárního zástupce:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Stav: 

Dne 26.8.2021 byl zvolen do funkce druhého jednate ZDENĚK FRKAL, dat. nar. 23. července 1972. 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát  

Bez významných skutečností

5. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

3. Osobní a mzdové náklady

2. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období 

Mzdové náklady v roce 2021 činily 1.841 tis.Kč.

1. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka nemá k 31.12.2021 pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.


