Příloha v účetní závěrce

§ 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

Mikro
Název a sídlo účetní jednotky
Lesní družstvo obcí Měřín družstvo
Náměstí 53, 59442 Měřín

Údaje o účetní jednotce
IČ: 63491770
Zapsána u: Krajský soud v Brně
Zapsána do OR dne: 1.2.1996
Právní forma: DRUŽSTVO
V likvidaci: Ne
Předmět podnikání: Lesnictví a těžba dřeva
Rozvahový den: 31.12.2018
Okamžik sestavení účetní závěrky: 24.3.2019
Spisová značka: Dr 2706

Použité obecné účetní zásady a metody
Účetní zásady
Účetní závěrka byla připravena v souladu se ZoÚ a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
Účetní zásady jsou popsány ve vnitřních předpisech účetní jednotky.
Účetní metody
Účetní metody byly použity s předpokladem zachování principu nepřetržitého trvání
účetní jednotky. Účetní jednotka předpokládá, že princip nepřetržitého trvání není u
ní ohrožen a že zároveň neexistuje významná nejistota, že by nebyla schopna pokračovat
nepřetržitě ve své činnosti.
Významné události, nastalé po rozvahovém dni:
- žádné významné události nenastaly
Významné události, nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána později,
ale do okamžiku sestavení účetní závěrky:
- žádné významné události nebyly zjištěny
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Použité oceňovací modely
Způsob ocenění:
- nakupovaných zásob - pořizovací cenou
- zásob vytvořených ve vlastní režii - ve výši kalkulovaných vlastních nákladů, zásoby
u odběratele ve výši smluvní ceny
- DM a DNM vytvořeného vlastní činností - ve výši skutečných nákladů bez režií
Vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen
nakupovaných zásob - clo, externí doprava. Vnitropodniková doprava se do ceny zboží
nezahrnuje.
Použité oceňovací modely a techniky při ocenění reálnou hodnotou:
- změna reálné hodnoty - nebyla
- výše, časový průběh a určitost budoucích peněžních toků z dorivátů - nejsou
- výše opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo
ekvivalencí - nebyly
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila
v interním předpise tak, že za základ vzala životnost dle zákona č. 586/1992 Sb. o
daních z příjmů, pokud životnost majetku není dána jinými skutečnostmi. Odpisy jsou
účtovány měsíčně od měsíce následujícího po zařazení.
Účetní a daňové odpisy se nerovnají.
Drobný dlohodobý hmotný majetek za 40.000,- Kč a méně je účtován do nákladů
společnosti na účet 501-spotřeba materiálu.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek za 60.000,- Kč a méně je účtován do nákladů
společnosti na účet 518-ostatní služby.
Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných
kurzů vyhlašovaných českou národní bankou jako běžných či stálých kurzů) - nebyl
použit

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech
Pohledávky po splatnosti více jak 180 dnů: 0,- Kč
Pohledávky po splatnosti více jak 5 let: 0,- Kč
Závazky po splatnosti více jak 180 dnů: 0,- Kč
Závazky po splatnosti více jak 5 let: 0,- Kč
Položky neuvedené v rozvaze:
- pohledávky - nejsou
- závazky - nejsou
- podmíněné závazkové vztahy - nejsou
- poskytnutí věcných záruk - nejsou
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 3
Výše a povaha výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem:
- výnosy: nejsou
- náklady: nejsou

Podpisový záznam statutárního orgánu
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