
Příloha k účetní závěrce korporace Sportovní areály města Chrudim s. r. o. za rok 2020 

 

podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 

 

Čl. 1 Obecné údaje 

 

1. Název a sídlo obchodní korporace:  

 

      IČO 27485013 

     Sportovní areály města Chrudim s. r. o. 

 

1.1. Předmět činnosti 

 

Provozování sportovních zařízení 

 

1. 2. Výše základního kapitálu 

 

5.066 tis. Kč 

 

1. 3. Jednatelé společníci: 

 

      jednatel: Mgr. Luděk Marousek  

     společníci:  Město Chrudim IČO 00270211 

  Resselovo nám . 537 01 Chrudim 

            podíl na zákl. kapitálu 100% splaceno 100% 

 

2. Průměrný počet zaměstnanců:        34 

     z toho řídících pracovníků:          1   

     přehled výše osobních nákladů:  16.165  tis. Kč 

 

 

3. Půjčky, zálohy členům statutárního orgánu: 

 

    nejsou 

 

 



Čl. 2 Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 

 

1. Způsob ocenění nakupovaných zásob: 

 Při nákupu metodou B + Vedlejší pořizovací náklady      

Vedlejší pořizovací náklady rozpouštěny do spotřeby dle koeficientu 

 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této    ceně a poříz. 

v průběhu účetního období 

 

   není 

 

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořiz. ceny zásob 

 

       přepravné, balné, poštovné, pojistné, clo atpod. 

 

 

4. Změny způsobu oceňování, postupů odepisování, postupů účtování, uspořádání položek 

účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu 

období 

 

není 

 

5. Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro 

stanovení výše opravných položek 

 

    nejsou 

 

 

 

Čl. 3 Informace o majetku, závazcích, pohledávkách 

 

1. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 

 

Nehmotný investiční majetek 

Software        - poř. cena                       54 tis. Kč 

         - oprávky běž. období         0  tis. Kč 

                             - zůst. cena             0  tis. Kč 



 

Hmotný investiční majetek 

 

Majetek zařazen v 1. odpisové skupině 

Samostatné movité věci       - poř. cena                       1.367 tis. Kč 

         - oprávky běž. období        303 tis. Kč 

                            - zůst. cena            251 tis. Kč 

 

 

Majetek zařazený v odpisové skupině 2    

        - poř. Cena       10.532 tis. Kč  

       - oprávky běž. období          618  tis. Kč 

      - zůst. Cena        1.333 tis. Kč 

 

Majetek zařazený v odpisové skupině 3    

        - poř. Cena         1.323 tis. Kč  

       - oprávky běž. období          133  tis. Kč 

      - zůst. Cena          722 tis. Kč 

 

Majetek zařazený v odpisové skupině 4    

        - poř. Cena          297 tis. Kč  

       - oprávky běž. období          15  tis. Kč 

      - zůst. Cena         170 tis. Kč 

 

Majetek zařazený v odpisové skupině 5    

        - poř. Cena         4.772 tis. Kč  

       - oprávky běž. období          162  tis. Kč 

      - zůst. Cena       3.384 tis. Kč 

 

Drobný hmotný majetek     -  celk. poř. Cena     1.139 tis. Kč 

      - oprávky běž. Období      161 tis. Kč 

      - zůst. cena     268 tis. Kč 

 

 

Pozemky         125 tis. Kč 

 



Nedokončený dlouhodobý majetek     553 tis. Kč  

 

Zálohy na nákup HIM       371 tis. Kč 

 

 

 

2. Majetkové cenné papíry,  počet,  nominální hodnota, majetkové účasti v zahraničí 

  

      žádné 

  

 

 

3. Nejvýznamnější tituly pro zvýšení, snížení vlastního jmění - dary, dotace s  výjimkou 

dotací na úhradu nákladů 

 

nejsou 

 

4. Rozdělení zisku, případně způsob úhrady ztráty 

 

hospodářský výsledek za úč. období  zisk po zdanění 59 tis. Kč ponechán do rozhodnutí  

valné hromady na účtu 428  

 

5. a) Pohledávky a závazky z obchodního styku 

 

           pohledávky:       celkem                          391  tis. Kč  

    z toho po spl. nad 180dní           0 tis. Kč  

 

           závazky:            celkem              543 tis. Kč 

    z toho po spl. nad 180 dní     0 tis. Kč 

 

     b) odděleně pohl. kryté dle zástavního práva a forma zajištění 

 

       ne 

 

 

 



     c) odděleně závazky kryté dle zástavního práva a forma zajištění 

 

    ne 

 

  d) souhrnná výše případných dalších závazků, které nejsou sledovány v běžném účetnictví a 

nejsou uvedeny v rozvaze 

    0 

 

6. Výnosy z běžné činnosti dle hlavních činností podniku členěné na tuzemsko a zahraničí 

 

   tuzemsko:  tržby za zboží         19 tis. Kč 

   tržby za služby    7.003 tis. Kč 

            dotace   26.020 tis. Kč    

            ost. prov. Výnosy             218 tis. Kč 

 

  EU:   tržby za služby                     0 tis. Kč 

  tržby za zboží                     0 tis. Kč 

 

7. Jednotlivé zákonné a ostatní rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením 

počátečního stavu na zač. účetního období 

 

nejsou 

 

8. Přehled o majetku, jehož tržní ocenění se výrazně odlišuje od jeho ocenění v účetnictví ( 

např. 100% odepsaná nemovitost v centru města, ......) 

 

 není 

 

9. Najatý majetek na podrozvahovém účtu 

  

není 

 

 

 

 

 



10. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při 

stanovení účetních odpisů 

     

      Viz vnitropodniková směrnice firmy 

    DHIM - poř. cena od 10 tis. Kč do 40 tis Kč. + provozně technické funkce delší    

    než 1 rok  - odepisován do nákladů dle vnitropodnikové směrnice 2-4 roky 

    HIM  - Poř. cena od 40 tis. Kč + provozně technické funkce delší než 1 rok      zařazen do 

skupin dle zák. o dani z příjmu, použita metoda daňového odepisování 

    účetní odpisy = daňové odpisy 

 

   NIM  - Poř. cena od 60 tis. Kč + provozně technické funkce delší než 1 rok      zařazen do 

skupin dle zák. o dani z příjmu, použita metoda daňového odepisování 

    účetní odpisy = daňové odpisy 

 

 

 

11. Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na měnu tuzemskou  

      

    Přepočet kursu dle zák. o účetnictví – pevným měsíčním kursem ČNB stanoven vždy 

k prvnímu pracovnímu dni v měsíci 

 

12. Závazky po splatnosti za státem 

 

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti za FÚ, OSSZ, Úřadem práce  a zdravotním 

pojišťovnám 

 

Sestavil: Mgr. Luděk Marousek - jednatel společnosti 

 

 

………………………………………… 


