Příloha
k účetní závěrce pro podnikatele v návaznosti na ustanovení §18 a §19
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví za rok 2016
Čl. II – obecné údaje
1) Hockey club tělovýchovná jednota Šternberk je sportovní klub pro organizování řízení a
zajišťování podmínek činnosti v oblasti ledního hokeje. Je registrován jako zapsaný
spolek
2) Právní forma: zapsaný spolek s vlastní právní subjektivitou na základě registrace svých
stanov. Nejvyšším orgánem je valná hromada. Svolává ji výkonná rada.
3) Jménem HCTJ Šternberk jedná Výkonná rada, kterou navenek v plném rozsahu zastupuje
předseda HCTJ Šternberk, místopředsedové, případně jiný člen pověřený Výkonnou radou
v rozsahu zmocnění.
4) K podpisování dokumentů, písemností a listin za HCTJ Šternberk je oprávněn předseda
HCTJ Šternberk Trunda Jan, bydliště Šternberk, r.č. 501214/190 a místopředsedové v
rozsahu zmocnění.
5) Předmět podnikání: Organizování, řízení, propagování ledního hokeje v ČR z účelem jeho
soustavného rozvoje, propagace a přípravy kvalitních hráčů.
Čl. III – Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
2.1. Způsob ocenění:
a) Zásoby nakupované oceňuje společnost v pořizovacích cenách, ve vlastní režii spolek
zásoby nevytváří
b) Hmotný ani nehmotný investiční majetek spolek ve vlastní režii nevytváří
c) Majetkové účasti spolek nemá
d) Zvířata spolek nechová
2.2. Reprodukční pořizovací cena nebyla v r. 2016 použita
2.3. Vedlejší pořizovací náklady spolek neměl
2.4. Změny postupu účtování, odpisování, způsobu oceňování nebyly provedeny
2.6. Účetní jednotka odepisuje majetek v souladu se zákonem o dani z příjmu na základě
zpracovaného odpisového plánu
2.7. Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu nebyl v roce 2016 použit
Čl. IV. – Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
3.1. HIM a NHIM kromě pohledávek
e) Zástavní právo ani věcné břemeno účetní jednotka na svém majetku nemá uplatněno
3.2. Pohledávky
a) Pohledávky k 31.12.2016

0,- Kč

3.4. Závazky
a) Závazky k 31.12.2016 : 384 967,- Kč
b) Dlužné závazky k OSSZ ani ZP spolek nemá

c) Závazky kryté zástavním právem spolek nemá
d) Záruky spolek neposkytl
Rozvahový den je 31.12.2016
Účetní závěrka je zpracována dne 13.2.2017
Ve Šternberku 13.2.2017

