PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za r. 2013
čl. I Obecné údaje o účetní jednotce
1) Název účetní jednotky : L & I s.r.o.
Sídlo účetní jednotky : Na Kopečku 141, 541 01 Trutnov
Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČO :

25686607

DIČ :

CZ25686607

Předmět činnosti :

Výroba,instalace a opravy elektronických zařízení
Zprostředkování služeb, obchodu

Datum vzniku :

Společníci :
Statutární orgány :
Dozorčí orgány:

Velkoobchod,maloobchod,specializovaný maloobchod
09.08.2001
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
Soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17621
Igor Samoylenko Ing.
- výše podílu na základním kapitálu společnosti 100 %
Igor Samoylenko Ing. - jednatel
nejsou ve společnosti zřízeny

2) V uplynulém účetním období nebyly v obchodním rejstříku zapsány žádné změny.
3) Rozvahovým dnem je 31.12.2013 (účetním obdobím je kalendářní rok – 1.1. až 31.12.2013)

čl. II Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1) Způsoby ocenění:
• zásoby nakoupené v průběhu účetního období byly oceněny pořizovacími cenami,
• zásoby vytvořené vlastní činností účetní jednotka oceňuje přímými náklady,
• dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností účetní jednotka oceňuje přímými náklady,
• účetní jednotka nevlastní cenné papíry a podíly.
2) Žádný majetek nebyl v průběhu uplynulého účetního období ani v předchozích účetních obdobích oceněn reprodukční pořizovací cenou.
3) Do pořizovací ceny nakupovaných zásob se zahrnují též vedlejší pořizovací náklady, tzn. dopravné, poštovné, apod. Skladovou cenou je u stejného druhu vážený aritmetický průměr.
4) Během uplynulého účetního období účetní jednotka neprovedla žádné změny ve způsobu oceňování, postupu odpisování, postupu účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového
vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období, s výjimkou úprav vyžádaných změnami v legislativě.

čl. III Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1) Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období :

0,00 Kč

2) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Oprávky v roce 2011
Přírůstky nehmotného a hmotného majetku
Přírůstky pozemků
Úbytky nehmotného a hmotného majetku

3) Pohledávky – celková výše
Z toho po lhůtě splatnosti 360 dnů

0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč

4) Vlastní jmění – základní kapitál společnosti
Z toho základní jmění
Celková ztráta 2013

309 tis. Kč
100 tis. Kč
-96 tis. Kč

5) Závazky vůči dodavatelům – celková výše
Z toho po lhůtě splatnosti 60 dnů
Závazky k zaměstnancům
Závazky k pojišťovnám
Závazky ke státu – daně
Závazky ke společníkům

5 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
4 tis. Kč
5 tis. Kč
493 tis. Kč

6) Výnosy z běžné činnosti
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží

4 tis. Kč
349 tis. Kč

Změny v roce 2013 v obchodním rejstříku nebyly.
Změny metodiky vedení účetnictví proti předchozímu období nebyly.
Účetnictví je vedeno v ekonomickém a informačním systému POHODA.
Způsob stanovení opravných položek – v roce 2013 společnost opravné položky netvořila.
K 31.12.2013 byla provedena fyzická a dokladová inventura dlouhodobého hmotného investičního
majetku, zásob, pohledávek a závazků, peněz a cenin. Nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

Schválil : Igor Samoylenko Ing. , jednatel společnosti
Zpracoval : Hradilová Alena
V Trutnově dne 25.1.2014

