
Příloha k účetní závěrce 2007 

 

I. Všeobecné informace 
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.  
V Průhonech 503, 537 01 Chrudim II I  
IČ  27485013 
DIČ   CZ27485013 
zapsaná v OR KS v Hradci  Králové, odd. C,  vložka 21787  
číslo účtu 198783329/0300 
 
Firma vznikla dne 1.1.2006 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Hradci  Králové.  
 
Jediným společníkem je Město Chrudim IČ 002 70 211. 
 
Jednatelem společnosti  je Mgr. Luděk Marousek, bytem Chrudim II I . ,  U 
Valchy 509, 537 01 
 
Dozorčí  rada: 
Ing. Petr Steiner,  bytem Chrudim II ,  Na Kopanici  97 
Mgr. Petr Řezníček, bytem Chrudim II I ,  Jungmannovo nábřeží 399 
Ing. Milan Novák, bytem Chrudim IV, Pardubická 675 
 
Právní forma s.r.o.,  předmět podnikání 
Správa a údržba nemovitostí  
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti  výuky plavání 
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 
regeneraci  a rekondici 
 
Účetní uzávěrka se sestavuje za období od 01.01.2007 do 31.12.2007. 
 
Základní kapitál  celkem 2 779 000,- Kč 
vklad 200 000,- Kč byl  splacen při vzniku společnosti ,  
nepeněžitý vklad 2 579 000,- Kč byl  zapsán 28.11.2006 
 

II. Účetní postupy 
Oceňování majetku je na úrovni pořizovacích cen. 
Účetními odpisy jsou stanoveny podle doby používání,  jsou tedy využívány 
časové odpisy.  
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.  
Drobný hmotný majetek – vybavení zimního stadionu se bude účtovat na účet 
022 a odpisovat 24 měsíců. 



Účetní jednotka rozhodla ve vnitřní  směrnici ,  že bude o drobném nehmotném 
majetku účtovat přímo do nákladů na účet 518 ostatní  služby. 
O tomto majetku je vedena operativní evidence.  
DHIM a DNIM získaný vkladem společníka společnost odpisuje a to v prvním 
roce 25%. 
HIM jak získaný vkladem tak koupí společnost odpisuje dle daňových zákonů, 
účetní odpisy jsou shodné s daňovými. 
 

III. Pohledávky z obchodní činnosti 
Pohledávky z obchodní činnosti  jsou ve výši  527 tis .  Kč a z toho po splatnosti  
108 tis.  Kč. 

 

IV. Závazky z obchodního styku 
Závazky z obchodního styku dosahují  výše 590 tis.  Kč,  z  toho po splatnosti   
93 t is.  Kč. 
 

V. Majetkové účasti ve společnostech 
Účetní jednotka nevlastní  žádné podíly v j iných společnostech. 
 

VI. Půjčky, úvěry a dotace na investice 
Účetní jednotka neposkytla a ani  nesplácí  žádné úvěry a půjčky. 
Společnost dostala od společníků dotaci  cca 17 mil .  Kč na dostavbu tribuny a 
500 tis.  Kč na AT stanici ,  o obě částky sníži la pořizovací  cenu těchto investic. 
 

VII. Zaměstnanci 
Počet celkem 25, z toho vedení společnosti  1       
 

VIII. Vlastní kapitál 
Základní kapitál                                                          2 779  t is.  Kč 
Kapitálové fondy                                                          761  t is.  Kč 
Rezervní fond                                                                 11  tis.  Kč 
Hospodaření minulých let                                                0  t is.  Kč 
Hospodaření běžného účetního období                        -358 tis.  Kč 
Vlastní  kapitál                                                             3 193 tis.  Kč 
 

IX. Následné události 
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný 
dopad na účetní závěrku k 31.12.2007. 
 
 
 
V Chrudimi dne  24.03.2008 
 
 
                                                                         Mgr. Luděk Marousek 
                                                                                jednatel 


