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Československá železářská a ocelářská a. s. IČ 45307164
Příloha k účetní závěrce za období od 1. ledna do 31. prosince 2016

I. OBECNÉ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE
Obchodní firma: Československá železářská a ocelářská a. s.
Sídlo:
V Lázních 395, 254 01 Jílové u Prahy
IČ:
45307164
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 17. března 1992

Osoby (fyzické i právnické), které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu:

Podíl v %

Jürgen Kotthaus – jediný akcionář

100 %

Statutární orgán: předseda představenstva: JUDr. Ivan Rada, Ph.D.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Jürgen Kotthaus
Základní kapitál: 2.000.000 Kč, základní kapitál splacen při vzniku společnosti
Účetní jednotka nemá účast v jiných obchodních společnostech.
Během účetního období roku 2016 došlo k přestěhování firmy z Prahy 10 do Jílového u Prahy, tato
skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku.
Účetní závěrka je sestavena k datu 31. 12. 2016 v české měně.
Hodnoty v korunovém vyjádření jsou uvedeny v tis. Kč.
Okamžik sestavení účetní závěrky: 5. 4. 2017
Počet zaměstnanců:
2016
Počet zaměstnanců na konci účetního období
z toho řídících pracovníků
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců je 1 osoba

2015
1
0

1
0

Osobní náklady:
2016
Osobní náklady celkem v tis. Kč
v tom:
Mzdy
Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení
Ostatní zákonné sociální náklady
Odměna statutárních orgánů (z toho)
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2015
60
60
0
0

81
66
15
0

0

0
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II. POPIS ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD
ÚVOD
Účetní závěrka byla sestavena za období od 1. ledna do 31. prosince 2016. Účetnictví společnosti
bylo vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, českými účetními
standardy, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a dalšími platnými předpisy, kterými se stanoví postupy
účtování pro podnikatele.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Pro účetní období sestavuje účetní jednotka účtový rozvrh. V účetnictví jsou rozlišovány v rámci
možností účty daňové a nedaňové.
Dále účetnictví zajišťuje členění závazků a pohledávek podle jednotlivých věřitelů, pohledávky a
závazky se účtují podle doby jejich splatnosti v rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé. Náklady a
výnosy do období, s nímž časově souvisí.
Inventarizace probíhá u majetku a závazků vždy nejméně jednou ročně, přičemž vždy k poslednímu
dni účetního období. Inventura se provádí fyzická na jednotlivých skladech a dokladová k rozvahovým
účtům.

A MAJETEK, VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
1. Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než:
60 tis. Kč společnost nevlastní
Nehmotný majetek s cenou nižší, pokud je pořízen, je účtován přímo do nákladů jako nákup
služeb IT.
Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než:
- 40 tis. Kč je odepisován do nákladů průběžně. Způsob odepisování vychází z počtu let, po
které se majetek odepisuje daňově. Majetek se odepisuje rovnoměrně až do zůstatkové účetní
hodnoty nula.
- Majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč účetní jednotka účtuje přímo do nákladů a
vede o něm operativní evidenci.
V roce 2016 účetní jednotka prodala budovu a pozemek ve Slapské ulici č. 1/2115, 100 00 Praha 10.
K 31. 12. 2016 účetní jednotka nemá v evidenci žádný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
Nedokončený pořizovaný dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek
Na účty nedokončeného pořizovaného majetku účtuje účetní jednotka takový majetek,
o němž jí je předem známo, že se bude jednat o majetek dlouhodobý nebo o vynaložených
prostředcích na nákup nehmotného majetku do doby, než je majetek uveden do užívání. Nepřekročí-li
vynaložené investice hranici pro dlouhodobý odepisovaný majetek, jsou přeúčtovány do nákladů
v okamžiku uvedení majetku do užívání do nákladů.
K 31. 12. 2016 nevykazuje účetní jednotka na nedokončeném dlouhodobém majetku žádný zůstatek.
Opravné položky k dlouhodobému majetku
Nebyly ve sledovaném účetním období tvořeny.
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2. Zásoby
Účetní jednotka neúčtovala o žádných zásobách materiálu a zboží v roce 2016.
3. Pohledávky a opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek, poskytnuté zálohy
Pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. V účetnictví jsou rozděleny na pohledávky
krátkodobé a pohledávky dlouhodobé s dobou splatnosti delší než jeden rok. Rovněž zálohy jsou
rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé. Všechny evidované pohledávky jsou v tuzemské měně.
Opravné položky k pohledávkám ani odpisy pohledávek nebyly v účetním období 2016 účtovány.
K rozvahovému dni neeviduje společnost žádné pohledávky.
4. Závazky z obchodního styku, přijaté zálohy, přijaté půjčky a úvěry
Všechny typy závazků jsou v účetnictví vedeny ve jmenovité hodnotě. Jsou rozděleny na
dlouhodobé a krátkodobé. Společnost účetně eviduje závazky tuzemské a závazky zahraniční.
Zahraniční závazky byly splaceny v průběhu roku 2016. K 31. 12. 2016 zahraniční závazky nejsou
v evidenci.
K rozvahovému dni nemá společnost závazky z obchodního styku po splatnosti. Všechny tuzemské
závazky po splatnosti byly uhrazeny v průběhu roku 2016.
Analýza závazků
do splatnosti
1_30
31_60
61_90
91_180
181_365
více než rok po splat.
celkem:
Z toho po splatnosti
celkem:

v tis. Kč
2016/12
14
0
0
0
0
0
0
14

0

5. Rezervy
Účetní jednotka tvoří rezervy, pokud má současný závazek a je pravděpodobné, že bude třeba
na vypořádání takového závazku vynaložit vlastní zdroje a současně existuje spolehlivý odhad výše
závazku.
V roce 2016 o rezervách účetní jednotka neúčtovala.
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6. Přepočet majetku a závazků vedených v cizích měnách, kurzové rozdíly
Pro přepočet cizí měny na Kč používá účetní jednotka kurz ČNB ke dni účetního případu.
K 31. 12. 2016 přepočetla majetek v cizí měně kurzem ČNB platným k rozvahovému dni.
7. Vlastní kapitál
Vlastní kapitál je uveden v oddíle B této přílohy.
8. Odložená daň
Účetní jednotka nemá povinnost účtovat o odložené dani. Z tohoto důvodu o ní neúčtovala.

9. Penzijní připojištění
Účetní jednotka neposkytuje zaměstnancům žádný příspěvek na penzijní a životní pojištění.
V roce 2016 zaměstnávala pouze jednoho zaměstnance na dohodu o provedení práce. Povinnost
hradit odvody zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance v roce 2016 nevznikla. Účetní
jednotka hradila pouze daň ze zúčtované mzdy.

10. Dotace
Účetní jednotka nepřijala žádné dotace ani jiné podpory ze státních prostředků nebo z prostředků
strukturálních fondů Evropské unie.
11. Náklady na vědu a výzkum
Účetní jednotka na vědu a výzkum nevynaložila žádné výdaje (náklady).
12. Výnosy (tržby) a náklady
Výnosy a náklady se účtují do období, s nímž časově a věcně souvisí.
Tržby jsou zaúčtovány k datu vystavení faktury za poskytnutí služby a jsou vykázány po odečtení
daně z přidané hodnoty.
Účtování nákladů je přizpůsobeno zákonu o daních z příjmů, tzn., že jsou podle možností
rozděleny na daňové a nedaňové. V případě, že dodavatelé do rozvahového dne nevyfakturovali své
dodávky zboží a služeb, účetní jednotka odhadla jejich výši a zaúčtovala do nákladů prostřednictvím
dohadných účtů nebo účtu výdaje příštích období.
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Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem, a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí
popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
K datu sestavení účetních výkazů nedošlo k žádným událostem, které by měly dopad na finanční
výkazy společnosti sestavené za účetní období 2016.
Za účetní období nebyly změněny způsoby oceňování, postupy odpisování ani postupy účtování.

VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO JMĚNÍ v tis. Kč
31.12.2016
ZÁKLADNÍ KAPITÁL ZAPSANÝ
2 000
ZÁKLADNÍ KAPITÁL NAVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ
0

31.12.2015
2 000
0

OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU
NEROZDĚLENÝ ZISK MIN.LET
NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MIN.LET

200
5 335
-1 941

200
5 335
-874

ZISK/ZTRÁTA K 31/12

10 575

-1 067

CELKEM:

16 169

5 594

V Praze dne 5. 4. 2017
JUDr. Ivan Rada, Ph.D., předseda představenstva
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