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Př í l oha  v   účetn í  závě r ce  

k  31 .p ros inc i  2016  
(údaje uvedeny v tis. Kč) 

1 .   Pop is  spo lečnos t i  

Účetní jednotka  Media Info Systém a.s. je společnost, která vznikla dne 21. 2. 2007 a sídlí v ulici 
Bělehradská 360, Most.  

IČ - 27864588   

Společnost je registrována u KS v Ústí nad Labem oddíl B,vložka 1850 

Předmět podnikání: výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

2 .   O rgány  spo lečnos t i  
Dne 26.9 2016 došlo ke změně v orgánech  společnosti. 

Statutární orgán 
 

Předseda: Pavlína Borovská        

Místopředseda:   Ing.  Martina Sabolová        
Člen: Marek Roháč, Antonín Hudík                     
 
Dozorčí rada 
 
Předseda: Bc. Petr Petrik  
Místopředseda:: Lukáš Koťátko 

Člen: Ing.Robert Kysela                           

 

3 .   Zák ladn í  východ iska  p ro  vyp racován í  úče tn í  závě rky  

Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle zákona o účetnictví a podle vyhlášky č.500/02 Sb. 
k provedení zákona o účetnictví  ve znění platném pro rok 2016 
 

4 .   Způsoby  oceňován í  a  odep isován í  

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavování účetní závěrky za rok 2016, jsou 
následující:          

4.1.   Nehmotný majetek 

Nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s 
pořízením související. 

Drobný nehmotný majetek  (do 60 tis. Kč) se eviduje v pořizovacích  cenách a odepisuje se 
jednorázově do nákladů. 

Nehmotný majetek je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného 
majetku, nejdéle do pěti let. 
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4.2.    Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a další 
náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se 
ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů.  

Náklady na technické zhodnocení hmotného majetku přesahující u nehmotného majetku 60 tis. Kč a u 
hmotného majetku 40 tis. Kč zvyšují pořizovací cenu. Nepřesahující částka se účtuje do nákladů. 
Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Drobný hmotný majetek (do 20 tis. Kč) se eviduje v pořizovacích cenách a odepisuje se jednorázově 
do nákladů.  

Všechny druhy dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 20 tis. do 40 tis. Kč budou účetně 
odepsány do 13.měsíců dle data pořízení.  

 

4.3.   Odepisování 

Odpisy jsou prováděny dle odpisové plánu. Majetek je zařazen do odpisových skupin a odepisován 
zrychleným způsobem. 

4.4.  Zásoby 
Společnost nevlastní žádné zásoby jako je výrobní skladovaný materiál a nedokončená výroba. Firma 
se zabývá nákupem zboží, které je nakoupeno za účelem okamžitého prodeje. Společnost proto nevede 
skladové hospodářství.  

4.5.   Pohledávky 

Pohledávky se účtují v jejich nominální hodnotě. 

4.5.  Devizové operace 

Majetek pořízený v cizí měně byl účtován v Kč v denním kurzu ČNB příslušné měny.Finanční 
majetek, pohledávky a závazky v cizí měně se přepočítávají na české koruny v denním kurzu ČNB a 
ke konci roku byly přepočteny kurzem platným k 31.12.2016, vyhlášeným Českou národní bankou. 

4.6. Účtování nákladů a výnosů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisí. Dle 
směrnice nebude společnost časové rozlišovat pravidelně se opakující výdaje (mimo pojistné) a 
nevýznamné částky (limit 0,05% z tržeb na příslušný rok). 
 
5 .   Poh ledávky  a  závazky  po  lhů t ě  sp la tnos t i   

Společnost má  k 31.12.2016 má pohledávky ve výši 80  tis. a  závazky ve výši 83 tis. Kč. 
 

6 .   V las tn í  kap i tá l  
Vlastní kapitál společnosti je 1 540 tis.Kč.Základní kapitál společnosti :  20Ks  akcie   na jméno 
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč 

 

7 .   D louhodobý  f inanční  ma je tek  
Společnost nemá dlouhodobý finanční majetek. 
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8 .  Změny  v las tn ího  kap i tá lu  
Vlastní kapitál společnosti se  snížil o  243 tis. oproti roku 2015 

 

9 .  Osobní  nák lady  

Osobní náklady za r. 2016 jsou ve výši 487 tis. Kč. 

10 .   Úvě ry  

Společnost vlastní osobní automobil, na který čerpá úvěr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Odesláno dne:          

13.2.2017 

  

Podpis statutárního orgánu 
účetní jednotky 

 

 

 

 

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku (jméno, podpis): 

 

 

Pavlína Borovská 

Osoba odpovědná za účetnictví 
(jméno, podpis): 

 
 
 
 

Pavlína Borovská 

 
 
 


