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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. 12. 2017
OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORY MOST
sestavená podle vyhl. č. 500/2002 Sb.

1.

Základní východiska pro sestavení účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou organizacemi účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2017.

2.

Obecné vysvětlivky k příloze
Údaje přílohy účetní závěrky vycházejí z obecně platných předpisů, stanov komory, zápisů
z jednání valné hromady, představenstva, dozorčí rady, rozhodnutí a jednání předsedy a
členů představenstva.
Dále vychází z účetních dokladů a písemností účetních knih a dalších písemností a podkladů
účetní jednotky.
Některé obecné zásady:
a) pokud není uvedeno jinak, vztahují se všechny údaje uvedené v této příloze k účetnímu
období kalendářního roku 2017
b) hodnotové údaje jsou uvedeny v české měně (Kč)
c) pokud je v textu uveden rok, měsíc, den, jedná se o kalendářní rok, měsíc a den.

3.

Obecné údaje
3.1.

Popis účetní jednotky (komory)

Obchodní jméno: Okresní agrární komora Most
IČO: 482 93 865
DIČ: CZ 482 93 865 (od 1. 11. 2016)
Sídlo: Dělnická 33, Most – Velebudice, PSČ 434 01
Právní forma: organizace dle zákona č. 301/92 Sb.
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Předmět podnikání:
-

-

poskytovat svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených
s podnikatelskou činností
vydávat vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska
organizovat vzdělávací činnost a spolupracovat s orgány státní správy v zajišťovaní
informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů
zaměstnanců
na základě předchozího souhlasu členů zabezpečovat propagaci a šíření informací o jejich
podnikatelské činnosti
dbát, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu
s obecně závaznými předpisy
navazovat a rozvíjet styky s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírat
s nimi dohody
vystavovat osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají
v mezinárodním obchodě
zřizovat a spravovat instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti
spolupracovat s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených
v souladu se statutem komor
zřizovat stálé smírčí komise k předcházení obchodním sporům mezi svými členy
vykonávat vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a
v souladu se svým posláním
ve své působnosti se podílet na přípravě k výkonu povolání a podporovat školská zařízení
založena k tomuto účelu
vede evidenci členů komory
další živnostenská oprávnění – z roku 2017:

Datum vzniku: 1. srpna 1993
Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A,
vložka 4260
3.2. Popis organizační struktury
Orgány společnosti:
a) valná hromada
b) představenstvo – statutární orgán
c) dozorčí rada
Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2015
představenstvo:

Josef Zeidel – předseda
Radoslav Nachtmann – místopředseda
Jindřich Janák – místopředseda
Ing. Ivo Bednár – člen
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Zdeněk Horák – člen
Jan Rajter – člen
Aleš Charvát – člen
dozorčí rada:

3.3.

4.

Ing. Jaroslava Kurachová - Podolanová – předseda
Ing. Lenka Valentová – místopředseda
František Vlček – člen

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či z nezpochybnitelného nároku na
příjem. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních
výdajů.
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování

4.1.
a)
b)
c)
d)
4.2.

Způsob oceňování majetku a závazků v účetnictví a účetní závěrce
zakoupený hmotný dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou
pohledávky a závazky jsou oceňovány nominální hodnotou
peněžní prostředky české měny jsou oceněny jejich nominální hodnotou
nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou
Způsob stanovení opravných položek k majetku

Komora nevlastní majetek, u kterého by došlo ke snížení jeho ocenění ve srovnání
s oceněním v účetnictví (z tohoto důvodu komora nevytvářela opravné položky k majetku).
5.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
5.1.

Komentář k období mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému je účetní závěrka
schválena k předání mimo účetní závěrku

V uvedeném období nenastaly žádné změny ve stavu aktiv a závazků a rovněž tak
v položkách výkazu zisků a ztrát společnosti.
5.2.

Dlouhodobý hmotný majetek

Komora nemá žádný dlouhodobý majetek neuvedený v rozvaze.
Komora nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.
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Majetek pořízení formou finančního pronájmu

Majetek formou finančního pronájmu komora žádný nepořizovala.
5.4.

Pohledávky

Přehled neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2017 činí 95.400,– Kč.
Jde o neuhrazené členské příspěvky z minulých let.

5.5.

Závazky

Přehled neuhrazených závazků k 31. 12. 2017 činí - 2 958,38 Kč – dobropisy.
K 15. 1. 2018 byly všechny závazky vyrovnány.
5.6.

Hospodářský výsledek

OAK Most vykázalo za rok 2017 hospodářský výsledek – zisk ve výši 28.637,70 Kč.
5.7.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál
Vlastní jmění
HV běžného roku
HV ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk minulých let

Rok 2005
517
39
478

Rok 2006
517
39
8
8
478

Rok 2007
597
39
72
72
486

Rok 2008
718
39
121
121
558

Rok 2009
1,013
39
147
147
827

Rok 2010
747
39
-119
-119
827

Vlastní kapitál
Vlastní jmění
HV běžného roku
HV ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk minulých let

Rok 2011
843
39
+96
+96
708

Rok 2012
949
39
+107
+107
803

Rok 2013
1,102
39
+153
+153
910

Rok 2014
1.041
39
-61
-61
1.063

Rok 2015
1.167
39
+126
+126
1.002

Rok 2016
1.198
39
+31
+31
1.128

Vlastní kapitál
Vlastní jmění
HV běžného roku
HV ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk minulých let

Rok 2017
1.227
39
+ 29
+ 29
1 159
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Rozdělení hospodářského výsledku

Vykázaný zisk ve výši + 28.637,70 Kč bylo navrženo převést na účet 932 – Nerozdělený zisk
minulých let. Počáteční stav účtu 931 – Nerozdělený zisk k 1. 1. 2017 činil 1,159.244,98 Kč Kč.
Po tomto převodu bude činit stav finančních prostředků na účtu 931 – Nerozdělený zisk
minulých let celkem 1,187.882,68 Kč.

V Mostě, dne 1. 2. 2018

Ludmila Holadová
ředitelka úřadu OAK Most

Josef Zeidel
předseda představenstva OAK Most

Přílohy:
Rozvaha k 31. 12. 2017
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017
Přiznání k dani z příjmů právnických osob na rok 2017

