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Příloha k účetní závěrce za rok 2017 

sestavená ke dni 31.12.2017 
 
Příloha k účetní závěrce byla sestavena podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška).  

 

 

 

(1) 

Obecné údaje o účetní jednotce 

 
Obchodní firma:   Inegt Solutions s.r.o. 
Sídlo firmy:   Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČ:    05082013 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Spisová značka:                               C 258079 vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět podnikání:  Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

  

Datum vzniku:   14.5.2016 

 

. 

 
 

 

Popis organizační struktury: v roce 2017 

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31.12.2017 Funkce 

PaeDr. Milan Šponer Jednatel 

 

Do rozvahového dne nebyla zřízena dozorčí rada. 
 

(2) 

Údaje o propojených osobách 
 

 

Inegt Solutions s.r.o. nemá podíl v žádné obchodní společnosti 

 

 

 
 

(3) 

Údaje o zaměstnancích a odměnách orgánů společnosti 

 

 
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2017 0 

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů 0 

 

 

 (4) 

Údaje o půjčkách, úvěrech a ostatních plněních 

 

 
Společnost má půjčku od společnosti EGG EU s.r.o. ve výši 500 tis.Kč 
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(5a) 

Informace o použitých účetních metodách a způsobech oceňování 

 

 
Účetní závěrka byla sestavena při respektování obecných účetních zásad bilanční kontinuity, stálosti metod a 

opatrnosti při oceňování aktiv a srovnatelnosti vykazovaných údajů tak, aby podávala věrný a poctivý obraz 

aktiv, závazků a jiných pasiv, výsledku hospodaření a finanční situace účetní jednotky. Účetní závěrka byla 

sestavena při použití předpokladu nepřetržitosti trvání účetní jednotky. 

 

 

A. Dlouhodobý majetek 

O dlouhodobém nehmotném majetku se s výjimkou goodwillu účtuje od výše 60 tis. Kč.  

O samostatných movitých věcí se účtuje od výše 40 tis. Kč. 

Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovacími cenami. Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se 

oceňuje vlastními náklady. Součástí ocenění nejsou úroky, zejména z úvěru. 

Odpisování se provádí na základě odpisového plánu. Dlouhodobý nehmotný majetek a odpisovaný dlouhodobý 

hmotný majetek se odepisuje postupně v měsíci, v  němž došlo k uvedení majetku do užívání. Doba odpisování 

je odvozena od předpokládané doby využitelnosti.   

 

 

 

B. Zásoby 

Zásoby se oceňují pořizovacími cenami, resp. cenami, která vyplyne z ocenění jejich úbytků cenou zjištěnou 

váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle 

způsobu „B“ postupů. 

Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přeprava, provize, clo a 

pojistné. Součástí ocenění nejsou zejména úroky úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení. 

Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do 

pořizovací ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. 

Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceněny vlastními náklady na úrovni přímých nákladů podle plánových 

kalkulací. 

 

C. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. 

Součásti pořizovací ceny jsou přímé náklady s pořízením související, zejména náklady na znalecké ocenění 

nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize. 

 

D. Závazky 

Závazky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou.   

 

 

 

(5b) 

Odchylky od použitých účetních metod a způsobu oceňování 

 
Odchylné postupy od použitých účetních metod:   ---     

 

Zdůvodnění odchylného postupu: --- 

 

Vliv odchylky na 

Majetek a závazky: ---  

Finanční situaci: --- 

Výsledek hospodaření: --- 
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(5c) 

Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku 

 

 
Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku na základě provedené inventarizace v případech, kdy 

snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. Oprávky jsou vytvářeny v souladu s účetními 

odpisy. 

 
A. Dlouhodobý majetek 

Trvalé snížení se účtuje prostřednictvím oprávek v návaznosti na aktualizaci odpisového plánu. 

Přechodné snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje pomocí opravných 

položek. Jde zejména o: 

- snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny, než je ocenění majetku v účetnictví 

- dočasně zastavené investice, u nichž není rozhodnuto v jejich pokračování  

 

 

B. Zásoby 

Opravné položky se tvoří v případech, jestliže: 

- prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění 

v účetnictví 

- v případě bezobrátkových popř.maloobrátkových zásob 

C. Pohledávky 

Kromě případů, kdy tak stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, se tvoří 

další opravné položky tak, aby souhrn opravných položek k pohledávkám činil u : 

- pohledávek po splatnosti delší jak 12 měsíců – 33%   

- pohledávek po splatnosti delší jak 18 měsíců – 50% 

- pohledávek po splatnosti delší jak 24měsíců –  66%   

- pohledávek po splatnosti delší jak 30 měsíců – 80% 

- pohledávek po splatnosti delší jak 36 měsíců – 100% 

Účetní jednotka v roce 2017 netvořila OP k pohledávkám. 

 

Na základě individuálního posouzení (např. řádné plnění sjednaného splátkového kalendáře) lze stanovit opravné 

položky nižší než ve výše uvedeném režimu. U pohledávek sporných nebo pochybných  /konkurzní a vyrovnací 

řízení/ se opravná položka tvoří bez ohledu na dobu po splatnosti.   

 

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kursů 

vyhlašovaných Českou národní bankou jako běžných či stálých kursů s uvedením termínu jejich změn): 

Účetní jednotka použila pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu kurz ČNB ke dni účetního případu. 

 

Z finančního majetku se oceňují reálnou hodnotou cenné papíry k obchodování a cenné papíry realizovatelné. 

Změny reálných hodnot cenných papírů k obchodování se účtují výsledkově. Změny reálných hodnot, popř. 

změny ocenění na základě ekvivalence (podíly v ovládaných a řízených osobách mohou být oceněny 

ekvivalencí), ostatních cenných papírů a majetkových účastí se účtují rozvahově.  

Opravné položky se tvoří v odůvodněných případech u finančního majetku, pokud nebyl cenný papír, podíl a 

derivát oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí. 

Účetní jednotka v roce 2017 neúčtovala o cenných papírech. 

 

 

(6) 

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

 
Významné položky nebo skupina položek z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro 

analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření a tyto informace nevyplývají 

přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty: 
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Všechny tyto závazky byly uhrazeny v 01/2018 
 

 

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá období v roce 2017: 0 

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky k 31.12.2017: 0 

Rozpis rezerv k 31.12.2017: 0 

Přijaté dotace na provozní účely v roce 2017: 824 

 

 

 

 

(7) 

Informace týkající se majetku a závazků 

 
Pohledávky a závazky k 31.12.2017 

Účtová skupina Po splatnosti Z toho po splatnosti-počet dnů Nad 180 dnů po 

splatnosti Do 30 dnů        60 dnů > 180 dnů 

31 3 0 0 0 0 

32            1633 1235 398 5 0 

 

 
* jen závazky 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku na úvěr 395 tis. 

Celkový objem úvěrových 

smluv  

Uhrazené splátky 

k 31.12.2017 

Rozpis budoucích plateb 

V roce 2018 V dalších letech 

1 10 119 266 

 

 
Rozpis majetku, který je zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem s uvedením povahy a formy tohoto 

zajištění:  nenastalo. 

 

Popis významných událostí, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:   

nenastalo. 

 
 

 

(8) 

Informace o tržbách 

 

Druh činnosti 
Druh činnosti Zeměpisné umístění trhů 

tržby z prodeje tuzemsko EU 

Prodej zboží 32973 32973 0 

Prodej služeb 1528 1528 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidované daňové nedoplatky u příslušných finančních úřadů v roce 

2017: 

Splatná povinnost DPH 12-2017 

 

 

159 

 

Evidované daňové nedoplatky u Celního úřadu v roce 2017: 

Splatná daň z elektřiny a plynu 12-2017 

53 
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(9) 

Srovnatelnost informací uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního 

kapitálu 

 

Stav K 1.1.2017 K 31.12.2017 

Základní kapitál 1000 1000 

Zákonný rezervní fond 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 

Fondy ze zisku - - 

Nerozdělený zisk min. let 0 0 

Neuhrazená ztráta min. let -305 0 

VH ve schvalovacím řízení 0 552 

Vlastní kapitál celkem 695 1247 

 

Úprava za minulé účetní období na srovnatelné údaje běžného období:    

1.1.2017 došlo k zaúčtování základního kapitálu ve výši 1000 tis. Kč. V r.2016 nebylo zaúčtováno. 

 

 

Doplňující informace k přehledu o peněžních tocích 

Zásada pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů: 

Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu včetně přečerpání 

běžného účtu a peníze na cestě. 

Za peněžní ekvivalenty se považují termínované vklady a depozitní směnky s nejvýše tříměsíční výpovědní 

lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. 

Změna uplatňované zásady pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, změny v modelu, 

konstrukci a obsahové náplni ukazatelů oproti předchozímu účetnímu období včetně pravděpodobných účinků:   

--- 

Případné kompenzace v peněžních tocích z provozní, investiční nebo finanční činnosti:   --- 

Peněžní toky související s vyplacenými kapitalizovanými úroky, pokud nebyly zahrnuty a vykázány jako 

samostatná položka investiční činnosti:   ---  

V daném účetním období účetní jednotka nesestavuje  přehled o peněžních tocích. 

 

 

 

 

Sestaveno dne 29. 3. 2018 

 

 

 

 

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 

podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

 

 

PaeDr. Milan Šponer 


