Příloha řádné účetní závěrky
k 31. 12. 2018

Účetní jednotka Best Decision s.r.o.
Sídlo – Jesenice u Prahy, Příčná II. 888
Identifikační číslo - 06770959

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
MIKRO ÚČETNÍ JEDNOTKA, která nepodléhá auditu

Účetní jednotka Best Decision s.r.o.
Příloha řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018
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Příloha řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018
1. Popis účetní jednotky [§ 39 odst. 1 písm. a) Vyhlášky č. 500/2002 Sb.]

1.1.

Obchodní firma (§ 423-428 NOZ)

Best Decision s.r.o.

1.2.

Sídlo (§ 429 NOZ)

Jesenice u Prahy, Příčná II. 888

1.3.

Identifikační číslo (IČ)

06770959

1.4.

Zápis do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze
Oddíl: C
Vložka: 288561

1.5.

Právní forma účetní jednotky

s.r.o.

1.6.

Předmět podnikání (předmět činnosti)

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,

školení, včetně lektorské činnosti

1.7.

Rozvahový den

31.12.2018

1.8.

Okamžik sestavení účetní závěrky

26.2.2019
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2. Účetní metody a obecné účetní zásady [§ 39 odst. 1 písm. b) Vyhlášky č. 500/2002 Sb.]
Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví), ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou 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 pro podnikatele).
Účetní jednotka plně respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku, zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní jednotka je k 1. 1. 2018 MIKRO účetní jednotkou podle § 1b zákona o účetnictví.
Účetní jednotka v účetním období plně respektovala účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7 odst.
5 zákona o účetnictví.
Údaje v této účetní závěrce jsou sestaveny v peněžních jednotkách české měny (Kč) a jednotlivé položky se vykazují v celých
tisících Kč.

2.1.

2.1.1.

Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek
Obecně

Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého
majetku za účetní období. (§ 47 odst. 4 Vyhlášky pro podnikatele)
Za větší rozsah drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zařazeného do používání účetní jednotka považuje
zařazení tohoto majetku ve výši více jak 2 % celoročního obratu (třída 6 – výnosy). V nákladech je ponecháno maximálně 5 %
celoročních výnosů, částka převyšující stanovený limit je naúčtována na účet nákladů příštích období. (ČÚS 017 – Zúčtovací
vztahy bod 3.11.1) Za hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek se tento limit hodnotí samostatně.
Majetek zařazený do používání je zatříděn do skupiny majetku na základě Klasifikace produkce (CZ-CPA) platná od 1. 1. 2015,
a to v zařazovacím protokolu.

2.1.2.

Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší
než 60 000 Kč v jednotlivém případě, technické zhodnocení v hodnotě vyšší než 60 000 Kč zvyšuje hodnotu dlouhodobého nehmotného majetku.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,- Kč včetně je účtován do nákladů společnosti na účet 518 – ostatní služby.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 3.000,- Kč včetně je veden v operativní evidenci.
Dlouhodobým nehmotným majetkem kromě jiného jsou také nehmotné výsledky vývoje, software a ocenitelná práva s dobou
použitelnosti delší než jeden rok a ty se aktivují pouze v případě vytvoření k obchodování tj. opakovanému prodeji.
Výdaje (náklady) související s výzkumem jsou účtovány přímo do nákladu v roce, kdy vznikají, popřípadě jsou časově rozlišeny
v návaznosti na § 13 odst. 3 Vyhlášky pro podnikatele.

2.1.3.

Vymezení dlouhodobého hmotného majetku

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou hmotné movité věci a jejich soubory, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok
a jejichž ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě, technické zhodnocení v hodnotě vyšší než 40 000 Kč zvyšuje hodnotu dlouhodobého hmotného majetku.
Dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky, případně o opravné položky.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč včetně je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti na účet
501 – Spotřeba materiálu.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000,- Kč včetně je veden v operativní evidenci
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2.1.4.

Oceňování dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku nabytého koupí, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého [§ 39 odst.
1 písm. b) písm. 1 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.]

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami (cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související). V průběhu používání se hodnota majetku snižuje o oprávky, pokud je majetek
odpisován. Obecně se ocenění majetku snižuje také o případné opravné položky, impulz k tvorbě opravné položky obvykle dává inventarizační komise.

Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se snižuje o dotaci (§ 47 odst. 6 Vyhlášky pro podnikatele).
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý bezúplatně a darováním oceňuje účetní jednotka reprodukční pořizovací
cenou. Tato cena je účtována do výnosů v návaznosti na § 25 Vyhlášky pro podnikatele. Reprodukční pořizovací cena je určena
posudkem znalce.

2.1.5.

Odpisování

Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku je odpisována po dobu předpokládané
životnosti majetku lineární metodou.
Účetní jednotka používá zbytkovou hodnotu pro majetek, kde je předpokládán prodej.
Odpisový plán je každoročně k rozvahovému dni aktualizován na základě očekávané doby životnosti.
Odpisování je zahájeno měsíc po zařazení do používání.
Odpisy jsou ukončeny v měsíci vyřazení majetku.
Odpisy jsou účtovány měsíčně.
Odpisy jsou zaokrouhlovány na Kč nahoru, a to měsíčně.

Nehmotný

Skupina (možno upravit podle vnitřního předpisu)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

36

Software

36

Audiovizuální dílo

18

Ostatní nehmotný majetek

72

Goodwill (max. 120 měsíců – odůvodnit v příloze)

60

Hmotný

Budovy

2.2.

Počet měsíců odpisování
(vlastní úprava)

1 200

Stavby mimo budovy, příslušenství budov

960

Výrobní stroje

180

Ostatní stroje

96

Výpočetní technika

48

Dopravní prostředky

60

Nábytek

96

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

180

Ostatní

96

Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou.
Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou.
Opravné položky jsou tvořeny v případech, kdy dochází ke snížení ocenění pohledávek v účetnictví (pochybné pohledávky, pohledávky po lhůtě splatnosti), dle metody uvedené v kapitole 2.6.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.
Pohledávky a dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost
nad 12 měsíců) k rozvahovému dni.
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2.3.

Závazky (dluhy)

Dlouhodobé i krátkodobé závazky (dluhy) se vykazují ve jmenovité hodnotě.
Dohadné účty pasivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.
Závazky a dohadné účty pasivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad
12 měsíců) k rozvahovému dni.
Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín
plnění při splnění věcné a časové souvislosti.

2.4.

Způsob při přepočtu údajů cizí měny na českou měnu [§ 39 odst. 1 písm. b) písm. 3
Vyhlášky č. 500/2002 Sb.]

Účetní jednotka používá denní kurz pro veškeré účetní případy.
Účetní jednotka v případě prodeje nebo nákupu cizí měny za českou měnu oceňuje kurzem nákupu (§ 24 odst. 6 zákona o
účetnictví).
Vymezení okamžiku uskutečnění účetního případu
pracovní cesty
pohledávky
závazky

– poslední den pracovní cesty
– den vystavení faktury
– den přijetí faktury

3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období [§ 39
odst. 1 písm. i) Vyhlášky č. 500/2002 Sb.]

Zaměstnanci

Běžné účetní období
7

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

4. Významné události po datu účetní uzávěrky (§ 19 odst. 6 Zákona o účetnictví)
U účetní jednotky nedošlo k významným událostem po datu účetní závěrky, tj. mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky.

Zpracovala: Ing. Šárka Korecká
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

Bc. Petr Žák

Datum (okamžik sestavení účetní závěrky)

26.2.2019
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