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Příloha k ú četní závěrce 
společnosti A MANO s.r.o. 

k 31.12.2013  

  

 
 
 
 
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 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. 
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2013 a končící dnem 31. prosince 2013. 
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1. Obecné údaje 
Popis účetní jednotky 

 

Obchodní firma: A MANO s. r.o. 

Sídlo:  Chelčického 911/2, 130 00 Praha 3 

Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: 24679852  

 

 

Rozhodující předmět činnosti:  ruční výroba keramických předmětů 

Společnost je dle ustanovení společenské smlouvy Sociálním podnikem. 

Společnost je od 1.1.2011 zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% osob se zdravotním 
postižením. Na základě dohody s Úřadem práce vytvořila Chráněnou pracovní dílnu pro lidi s mentálním 
a kombinovaným postižením. 

 

Datum vzniku společnosti: 26. 05. 2010 

 

Rozvahový den: 31.12.2013 

 

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: 

Jméno fyzické osoby, 
název právnické osoby Bydliště, sídlo 

Účetní období 
2013 

Předcházející 
účetní období 

Podíl tj. % Podíl tj. % 

Ing. Václav Prokop Drahonice 15, 389 01 Vodňany 100 50 100 50 

Mgr. Daniela Prokopová  Chelčického 911/2, 13000 Praha 3 100 50 100 50 

 

 

 

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 

Funkce Příjmení Jméno 

jednatel Prokop Václav 

jednatel Prokopová Daniela 

 

 

Rok Přepočtený počet 
zaměstnanců 

Přepočetný počet 
zaměst. OZP Osobní náklady 

2010 0 0 0 

2011 14,01 12,67 1 764 

2012 16,72 15,55 2 035 
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2013 18,2 16,67 3 098 

 

2. Používané ú četní metody, obecné ú četní zásady a zp ůsoby 
oceňování 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla sestavena na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 

2.1. Způsob ocen ění majetku 

2.1.1. Zásoby 

Účtování o zásobách 

- prováděno způsobem B evidence zásob 

Ocenění zásob 

- oceňování zásob  je  prováděno pořizovací cenou 

Výdej zásob ze skladu je účtován: 

- cenami zjištěnými aritmetickým průměrem 

 

2.1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

- účetní jednotka nevytváří dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vlastní činností 

 

2.2. Změny oce ňování, odpisování a postup ů účtování 

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

 

2.3. Opravné položky 

Opravné položky v účetním období 2013 nebyly vytvořeny. 

 

2.4. Odpisování 

Majetek Limit K č Daňový odpis Účetní odpis Účetní odpis od 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek *) 

Od 60 001 Lineární Dle životnosti V roce zařazení 

Dlouhodobý hmotný 
majetek **) 

Od 40 001 1 sk. Rovnoměrně 
2 sk. Zrychleně 
3 sk. Zrychleně 
4 sk. Zrychleně 
5 sk. Zrychleně 

Rovnoměrně dle 
přepokládané 

životnosti 
 

V roce zařazení 

 

*) Nehmotný majetek pod tento limit je účtován na účet 518. Nehmotný majetek pod 5000,-Kč se 
v operativní evidenci nesleduje. 
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**) Hmotný majetek pod tento limit je účtován na účet 501. Hmotný majetek pod 5000,-Kč se 
v operativní evidenci nesleduje. 

 

2.5. Přepočet cizích m ěn na českou m ěnu 

- účetní jednotka používá k přepočtu na českou měnu aktuální kurz ČNB 

- ke dni účetní závěrky účetní jednotka závazky a pohledávky znějící na cizí měnu přepočetla platným 
kurzem ČNB k 31.12.2013 

 

 

3. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisk ů a ztrát 

3.1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním p rávem 

- účetní jednotka nemá majetek zatížený zástavním právem. 

3.2. Pohledávky a závazky 

3.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 

účetní jednotka má pohledávky po lhůtě splatnosti  
- do 30 dnů ve výši      129 tis. Kč 
- do 90 dnů ve výši      833 tis. Kč                                                               
- nad 90 dnů ve výši      301 tis. Kč                              

 

3.2.2. Závazky po lhůtě splatnosti 

- účetní jednotka má závazky po lhůtě splatnosti  
- do 30 dnů ve výši     14 tis. Kč 
- do 90 dnů ve výši     185 tis. Kč 
- nad 90 dnů ve výši     475 tis. Kč  

- účetní jednotka nemá žádné závazky po splatnosti na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti ani na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, nemá evidovány 
žádné daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. 

3.2.3. Leasing 

- účetní jednotka nemá závazky z leasingu  

3.2.4. Úvěry 

- účetní jednotka nemá žádný úvěr 

3.2.5. Půjčky 

- účetní jednotka má k rozvahovému dni půjčky na pokrytí provozních výdajů ve výši 309 tis. Kč. 

3.2.6. Rezervy  

- účetní jednotka v r. 2013 vytvořila účetní (nedaňovou) rezervu na budoucí provoz ve výši 50 tis. Kč 
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Sestaveno dne: 

 

15. 3. 2013 

 

Sestavil: 

Ing. Václav Prokop 

tel. 776 611 242 

Podpis statutárního zástupce: 

 


