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Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky 

pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, 

účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 

k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha 

je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2014 a končící dnem 31. prosince 2014. 

 

1. Obecné údaje o účetní jednotce 
 

Obchodní firma:  GOLDPARI s.r.o. 

 

Sídlo:    K Letišti 224, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary 

 

Právní forma:   s.r.o. 

 

Předměty činnosti:  

 Pronájem nemovitostí, bytů a NP – zapsáno 04. 06. 2013 

 

 

Účetní závěrka sestavená ke dni:   31. 12. 2014 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky:  07. 03. 2015 

 

Datum vzniku účetní jednotky:   04. 06. 2013 

 

1.1.  Osoby s rozhodujícím vlivem na korporaci 

 Osoba Sídlo/adresa Podíl v běžném 
období v % 

Podíl v minulém 
období v % 

Amina 
Muchamadzijaevna 
Musaeva,  
nar. 29. 04. 1960 

 734003 Dušanbe, 
Karamova 38/1 
Republika 
Tádžikistán 

50 100 

Zarrin Musaeva, 
nar. 7. 8. 1985 

 734 003 Dušanbe, 
ul. Preshkina 
30/16, Republika 
Tádžikistán 

50 0 
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1.2. Osoby s podstatným vlivem na korporaci  

 

 Osoba Sídlo/adresa Podíl v běžném 
období v % 

Podíl v minulém 
období v % 

     
     
 

1.3. Popis změn provedených v uplynulém účetním období v obchodním 

rejstříku 

Kdy provedeno Změna se týká 

13. 01. 2014 Změna názvu obchodní korporace 
29. 04. 2014 Převod 50% OP na nového společníka 

Podřízení se novému ZOK  
23. 04. 2014 Zápis nové jednatelky, Zarrin Musaeva 
 

1.4. Popis dodatků provedených v uplynulém účetním období 

v obchodním rejstříku  

Kdy provedeno Změna se týká 

--- ---- 

1.5. Popis organizační struktury účetní jednotky 

Korporace má jednoduchou organizační strukturu. 

1.6. Zásadní změny organizační struktury účetní jednotky během 

uplynulého účetního období 

Žádné změny nebyly provedeny. 

1.7. Statutární orgán – jednatelé, představenstvo účetní jednotky 

Příjmení, jméno, tituly Funkce, od kdy 

Amina Muchamadzijaevna Musaeva 
Zarrin Musaeva  

Jednatelka, od 04. 06. 2013 
Jednatelka, od 23. 04. 2014 

  
 

1.8.  Statutární orgán – dozorčí rada účetní jednotky 

Korporace nemá dozorčí radu. 
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2. Údaje o propojených osobách 
 

2.1.  Obchodní korporace, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv. 

Nejsou známy. 

2.2.  Obchodní korporace, v nichž má účetní jednotka rozhodující vliv. 

Nejsou známy. 

2.3. Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací proces. 

Nejsou známy. 

2.4. Obchodní korporace, v nichž je účetní jednotka společníkem 

s neomezeným ručením.  

Nejsou. 

2.5. Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a jaké povinnosti 

z nich vyplývají. 

Nejsou. 

3. Údaje o zaměstnancích a odměnách orgánů korporaci 

 

3.1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

Korporace nemá zaměstnance. 

3.2. Z toho řídících pracovníků 

Žádný.  

3.3. Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance 

Osobní náklady nebyly vynaloženy.  

3.4. Výše odměn osobám, které jsou statutárním orgánem  

Odměny statutárním orgánům nebyly vypláceny. 
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3.5.  Penzijní závazky bývalým členům statutárních orgánů 

Současným ani bývalým členům statutárních orgánů nejsou penzijní závazky z titulu členství 

v orgánech vypláceny.  

4. Údaje o zápůjčkách, úvěrech a plněních 

4.1. Přijaté zápůjčky od společníků 

Příjmení a jméno Poskytnuté zápůjčky v CZK Bývalí členové 

 Stav k 1.1. Stav k 31.12. Stav k 1.1. Stav k 31.12 
Amina Musaeva 
účet 471.001 

12.686.225,08 639.055,07 0 0 

Amina Musaeva 
Účet 413.001 

0 12.686.225,08 0 0 

     

 

Účel zápůjčky:   Příprava k zahájení podnikání v České republice.  

Použité úrokové sazby:  Neúročeno. 

Podmínky zápůjček: Vrácení na základě výzvy. 

Poskytnuté zajištění:  Bez zajištění. 

 

4.2. Poskytnuté zápůjčky společníkům a statutárním orgánům 

Příjmení a jméno Poskytnuté zápůjčky Bývalí členové 

--- Stav k 1.1. Stav k 31.12. Stav k 1.1. Stav k 31.12 
--- nejsou ---     

 

Použité úrokové sazby:   

Podmínky zápůjček:  

Poskytnuté zajištění:   
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4.3. Přijaté zápůjčky od cizích osob 

Příjmení a jméno Poskytnuté zápůjčky Bývalí členové 

 Stav k 1.1. Stav k 31.12. Stav k 1.1. Stav k 31.12 
--- nejsou ---     
     

 

Použité úrokové sazby: 

Podmínky zápůjček: 

Poskytnuté zajištění:  

 

4.4. Poskytnuté zápůjčky cizím osobám 

Příjmení a jméno Poskytnuté zápůjčky Bývalí členové 

--- Stav k 1.1. Stav k 31.12. Stav k 1.1. Stav k 31.12 
nejsou     

 

Použité úrokové sazby:  

Podmínky zápůjček:  

Poskytnuté zajištění:   

 

4.5. Poskytnuté úvěry 

Nebyly poskytnuty. 

4.6. Poskytnuté úvěry společníkům a statutárním orgánům 

Nebyly žádné poskytnuty. 

4.7. Poskytnuté úvěry cizím osobám 

Nebyly žádné poskytnuty. 

4.8. Ostatní plnění v peněžní formě 

Nebyly žádné poskytnuty. 

4.9. Ostatní plnění v nepeněžní formě 

Nebyly žádné poskytnuty. 
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5. Účetní metody, účetní zásady, způsoby oceňování 
 

Předkládaná účetní závěrka korporace byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí  ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah 

účetní závěrky pro podnikatele. 

 

5.1.  Účetní metody 

5.2. Způsoby oceňování 

5.3. Zásoby zboží (materiálu) 

Účtování zásob –  korporace neeviduje zásoby surovin či zboží 

- prováděno způsobem A evidence zásob 
- prováděno způsobem B evidence zásob, včetně vedení skladové evidence prostřednictvím SW 

vybavení a vedení karet jednotlivých zásob, a to včetně pohybů na kartách zásob. 
- korporace eviduje k 31.12. zásoby surovin a zboží 
 

Výdaj zásob ze skladu1 je účtován: - metodou FIFO 
     - skladovými cenami 
     - cenami zjištěnými aritmetickým průměrem 
     - jiným způsobem 
Ocenění zásob 

 oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: 
 a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - přímé  náklady 
        - výrobní režii 
 

 b) v předem stanovených nákladech zahrnujících: - přímé náklady 
        - výrobní režii 
 

 oceňování nakupovaných zásob je prováděno: 
a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:  - cenu pořízení 
        - vedlejší pořizovací náklady:  
        - dopravné 
        - clo 
        - provize 
        - pojistné 
        - jiné 

                                                           
1 Korporace neeviduje žádné zásoby. 
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b) v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících: 
- cenu pořízení 

        - vedlejší pořizovací náklady: 
        - dopravné 
        - clo 
        - provize 
        - pojistné 
        - jiné 
 

5.4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvoření vlastní činností. 

DHIM vytvořený vlastní činností není evidován.  

DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 
       - výrobní režie 
       - správní režie 
       - jinak 
 

DNM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 
       - výrobní režie 
       - správní režie 
       - jinak 
 

5.5. Cenné papírky a podíly 

Korporace nevlastnila žádné cenné papíry, ani podíly.  

Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala: 

- cenami pořízení 
- jinak 
 

5.6. Příchovky a přírůstky zvířat 

Korporace nerealizovala žádné příchovky, ani přírůstky zvířat.  

Příchovky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: - vlastními náklady 
        - jinak 
 
Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: - vlastními náklady 
        - jinak 
 

5.7. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním 
období reprodukční pořizovací cenou 

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

---  
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5.8. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 

b) Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k následujícím změnám: 

(postupy odpisování, uspořádání položek účetní závěrky, způsobů oceňování, postupů účtování apod.) 

 

Změna Důvod změny Peněžní vyjádření změny na 

  Majetek Závazky Hospodářský 
výsledek 

---     
 

 

5.9. Postup tvorby a použití opravných položek 

a) Opravné položky nebyly tvořeny. 

b) Tvorba opravné položky 

Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o 
určenívýše OP 

--- nebyly tvořeny   
 

 

 
Opravné položky k: 

Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 
12. 

 Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 

- dlouhodobému  
majetku 

        

- zásobám         

- finančnímu majetku         

- pohledávkám - 
zákonné 

        

- pohledávkám - 
ostatní 
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5.10. Postupy odpisování, tvorby a použití rezerv 

5.11. Postupy odepisování 

a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka 

v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku 

odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. 

 

b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila 

v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u 

majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.) , účetní a daňové odpisy se rovnají. 

 

c) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28 

odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle 

na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají. 

 

d) Odpisový plán účetních odpisů byl stanoven jiným způsobem. 

 

Daňové odpisy – použitá metoda:   a) lineární 

     b) zrychlená 

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku – viz uvedeno výše 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 39.999 Kč se účtuje na účet 029 - Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán 100%. 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 10.000 Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů 

korporace při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do ..... Kč se účtuje na účet 018 - Drobný dlouhodobý 

nehmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán ....%. 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do …..Kč, je účtování do nákladů korporace na účet 518-

ostatní služby 

 

Jinak: 

5.12. Postup tvorby a používání rezerv 

Korporace nevytvořila v roce 2014 žádnou rezervu.  
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6. Další požadavky principu významnosti 
 

6.1. Stanovení opravných položek 

Druh opravné položky Způsob stanovení OP – zdroj informací 

-----  
  

 

6.2. Stanovení oprávek k majetku 

Druh majetku Metoda odpisování  
 Účetní odpis Daňový odpis 
Škoda Yeti  46.532 46.532 
FORD RAPTOR 75.626 75.626 
   
 

 

6.3. Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu 

Druh majetku Pevný kurz Denní kurz ČNB 

POKLADNA ANO / MĚSÍČNÍ  
POHLEDÁVKY ANO / MĚSÍČNÍ  
 

6.4. Způsob stanovení reálné hodnoty  

Druh majetku Reálná hodnota Způsob stanovení Změna reálné hodnoty 

---    
 

6.5. Změny v oceňování podílu ekvivalencí 

Druh finančního 
majetku 

Ocenění podílu 
v ekvivalenci 

Způsob zaúčtování Změny v ocenění 

---    
 

6.6. Deriváty oceněné reálnou hodnotou  

Derivát Reálná hodnota Rozsah a podstata Podmínky a okolnosti 

---    
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6.7. Deriváty – účtová skupina 41 

Derivát Změny reálné hodnoty 
během účetního období 

Podmínky a okolnosti 

---   
 

7. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
 

7.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období 

Nejsou. 

7.2. Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvků na státní politiku zaměstnanosti 

Předpisy pojistného  Stav k 31.12.20xx Stav k 31.12.20xx-1 

Neexistují   
---   

7.3. Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění 

Předpisy pojistného  Stav k 31.12.20xx Stav k 31.12.20xx-1 

Neexistují   
---   
 

7.4. Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných 

finančních a celních úřadů 

Předpisy  daně 713/7220 Stav k 31.12.20xx Stav k 31.12.20xx-1 

Neexistuje   
---   
 

7.5. Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou 

hodnotou. 

Žádné.  

7.6. Přijaté dotace na investiční a provozní účely. 

Žádné nebyly. 

7.7. Informace o zvířatech, lesních pozemcích 

Nejsou. 
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8. Další významné položky 

8.1.  Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 

Druh majetku Běžné účetní období Minulá účetní období  

 Pořizovací cena Oprávky Pořizovací cena Oprávky k 31.12. 
Škoda YETI 423.012,40 46.532 0 46.532 
FORD RAPTOR 687.508,00 75.626 0 75.626 

 

 

8.2. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku  

Majetek Stav 
k 31.12. 
minulého 
roku 

Přírůstky Odpisy 
 
 

Úbytky Způsob 
odpisu / 
Odp.skupina 

Stav 
k 31.12. 
aktuálního 
roku 

Škoda YETI 0 423.012,40 46.532 - RN / 2 sk. 423.012,40 
FORD RAPTOR 0 687.508,00 75.626 - RN / 2 sk. 687.508,00 

 

8.3. Ostatní finanční výnosy 

Ostatní finanční výnosy Běžné účetní období Minulé účetní období 

Úroky 1.173,47 123,44 
Kurzové zisky 1.560,57 0 
 

 

8.4. Majetek pořízený formou leasingu 

Finanční leasing 

Název 
majetku 

Doba 
trvání 

Datum 
zahájen 

Datum 
ukončení 

Splátky 
celkem 

Uhrazeno Neuhrazeno 

Do 1 roku Nad 1 rok 

---        
        
        
 

Finanční leasing – souhrn 

 Běžné účetní období  Minulé účetní období 

Splátky nájemného za celou 
dobu předpokládaného 
pronájmu 

---  

Splátky nájemného 
z finančního pronájmu ke dni 

---  
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účetní závěrky 
Budoucí platby z titulu 
finančního pronájmu 
- Splatné do jednoho roku 
- Splatné po jednom roce 

  

 

8.5. Zákonné rezervy 

Nejsou evidovány. 

Rezerva ( v tis. Kč)  Stav k 31.12.20xx Stav k 31.12.20xx-1 

Rezerva na opravu 
hmotného majetku 

TVORBA ---  

 ČERPÁNÍ ---  
    
 

 

8.6. Dlouhodobé bankovní úvěry, úrokové sazby, způsob zajištění 

Popis, poskytovatel, 
doba trvání 

Úroková sazba / 
Způsob zajištění 

Stav k 31.12.20xx Stav k 31.12.20xx-1 

---    
---    
 

8.7. Povolenky a preferenční limity 

Nejsou. 

8.8. Druhy zvířat – nejsou evidovány. 

8.9. Lesní pozemky s lesním porostem  

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem:………….nemá 

 

Výše ocenění lesních porostů:…………………………………………….0 

 

Stanovení cenu lesního porostu: ………………………………………..0 

9. Informace o majetku a závazcích 
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9.1. Zřizovací výdaje 

Zřizovací 
výdaje 

Stav k 31.12. 
minulého 
roku 

Přírůstky Úbytky Odpisy Způsob 
odpisu / 
Odp.skupina 

Stav 
k 31.12. 
aktuálního 
roku 

--- 0 0 0 0 0 0 

 

9.2. Pohledávky po lhůtě splatnosti 

Pohledávky Stav k 31.12.20xx Stav k 31.12.20xx-1 

Splatnost méně než 30 dní 0 0 
Splatnost méně než 90 dní 0 0 
Splatnost méně než 180 dní 0 0 
Splatnost méně než 365 dní 0 0 
Splatnost nad uvedený rozsah 0 0 
 

9.3. Závazky po lhůtě splatnosti 

Závazky Stav k 31.12.20xx Stav k 31.12.20xx-1 

Splatnost méně než 30 dní 2.838 0 
Splatnost méně než 90 dní 9.346 0 
Splatnost méně než 180 dní 626.713 0 
Splatnost méně než 365 dní 0 0 
Splatnost nad uvedený rozsah 0 0 
 

Veškeré závazky byly uhrazeny. 

 

9.4. Využití pronajatého majetku, nebytových aj. prostor 

Pronajatý majetek Vlastník Hodnota pronajatého majetku – rekonstrukce 

Stav k 31.12.20xx Stav k 31.12.20xx-1 
    
    

 

9.5. Majetek zatížený zástavním právem  

Není známo. 

9.6. Majetek zatížený věcným břemenem 

Není známo. 
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9.7. Penzijní závazky 

Nejsou. 

9.8. Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidovaném celku 

Neexistují. 

 

9.9. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 

účetní závěrky 

Žádné nebyly zjištěny.  

 

9.10. Rekapitulace drobného majetku 

 
Drobný majetek není evidován. 

Drobný dlouhodobý majetek do 40.000 Kč je účtován do nákladů a od hodnoty 5.000 Kč veden 

v pomocné evidenci.  

9.11. Informace o změně (snížení, či zvýšení) vlastního kapitálu 

Na základě rozhodnutí valné hromady došlo k převedení vkladů z minulosti na účet kapitálových 

fondů. 

Příjmení a jméno Poskytnuté zápůjčky v CZK Bývalí členové 

 Stav k 1.1. Stav k 31.12. Stav k 1.1. Stav k 31.12 
     
Amina Musaeva 
Účet 413.001 

0 12.686.225,08 0 0 
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9.12. Rozdělení výsledku hospodaření (zisk/ztráta)  

 

Vypořádání hospodářského výsledku za 

minulé účetní období 

+ ZISK 

- ZTRÁTA 

  

STAV K  

1.1.2014 

PŘEVOD  

Z  

HOSPODÁŘ. 

VÝSLLEDKU 

ZŮSTETEK  

K  

VYPOŘÁDÁNÍ 

Hospodářský výsledek minulých let—

SCHVÁLENÝ (účty 428/429)+ZISK/-ZTRÁTA 

0 - 0 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MINULÉHO ROKU 

(účet 431 + ZISK/- ZTRÁTA) 

-15.300,56 - -15.300,56 

OPRAVY A NEDAŇOVÉ NÁKLADY MINULÝCH 

LET NA VRUB HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

MIN. LET (426 > 429) 

0 - - 

STAV ZÁKONNÉHO REZERVNÍHO FONDU 

(účet 421) 

0 - - 

PŘÍDĚL DO ZÁK. REZERVNÍHO FONDU 

- doplnění do 10% ZK (421) 

0 - - 

ZŮSTATEK ZISKU K ROZDĚLENÍ (428) 

PŘEVOD ZISKU NA ÚČET ZPTRÁT (429) 

0 -15.300,56 -15.300,56 

NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z  MINULÝCH LET 

(429) UPRAVENÁ O ZISKU/ZTRÁTU  A ÚČET 

426 

0 - - 

NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET 

OSVOBOZENÝ OD DANĚ (od r.2014) 

0 0 0 

NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z MIN. (429) 0 0 0 
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ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 0 0 0 

ČÁST ZISKU K VYPLACENÍ V ROCE 2014 0 0 0 

STAV OSTATNÍCH FONDŮ ZE ZISKU - - - 

PŘÍDĚL DO OSTATNÍCH FONDŮ 0 0 0 

PŘEVOD HV (+)ZISKU / (-)ZTRÁTY DO  

DALŠÍCH LET 

- - -15.300,56 

 

10. Tržby 
 

V tis. Kč Běžné účetní období  Minulé účetní období 

Tržby za vlastní výrobky 0 0 
Tržby z prodeje služeb 87 0 
Tržby za zboží 525 0 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

0 0 

 
CELKEM v tis. Kč 

612 0 
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 11. Historický vývoj základu daně / zisku / ztrát 

 

VZNIK ÚČETNÍ 
JEDNOTKY 
 
 
 
ROK 

ZÁKLAD DANĚ 
ZISK  PO ÚPRAVĚ 

V SOULADU SE ZDP 2 

PŘED UPLATNĚNÍM 
ZTRÁTY 

ZTRÁTA 

ZÁPOČET ZTRÁT NA 
ZISK  
V minulých letech / 
na rok 

    
2013 - -15.301 0 
2014 - -294.054 0 
    
    

    
Tato rekapitulace slouží pro informaci uvnitř účetní jednotky. 

 
 

12. Registrace k daním u místně příslušného finančního úřadu 
 

Přihlášený uživatel Bohuslav Jiruška  
Vybraný subjekt 01747037, GOLDPARI s.r.o. 

Účinnosti registrací k daním  

 

Finanční úřad Druh příjmu Účinnost registrace od Do 

FÚ KARLOVARSKÝ KRAJ Daň silniční  14.05.2014  

FÚ KARLOVARSKÝ KRAJ Daň z příjmu právnických osob  04.06.2013  

FÚ KARLOVARSKÝ KRAJ Daň z přidané hodnoty  24.04.2014  

https://adisdis.mfcr.cz/adistc/adis/idpr/dis/dis.faces 7.3.2015 

                                                           
2 Hospodářský výsledek upravený o odčitatelné, či přičitatelné položky v souladu se zákonem o daních z příjmů. 
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13. Přehled stavu osobních daňových účtů evidovaných správcem 

daně 
 

Přehled stavů osobních daňových 

účtů

 
DIS: 01747037, GOLDPARI s.r.o. 

UPOZORNĚNÍ na platnost zobrazených dat 
Zobrazená data mají pouze informativní charakter a v žádném případě nenahrazují potvrzení o stavu osobního daňového účtu vystaveného správcem daně na 

místně příslušném finančním úřadě. 
Zobrazená data nemusí být úplná a nemusí také obsahovat všechny aktuální a dostupné údaje. 

Informace jsou zobrazeny v Kč. Pokud jsou zobrazeny také údaje v závorkách, obsahují hodnotu posečkání, která NENÍ započítána  ve výši zůstatku. 
Data ve sloupci finančního úřadu jsou platná ke dni uvedeném pod jeho názvem. 

Účty finanční správy 

 ...  Zůstatky ke dni  Aktuální zůstatky  

Druh příjmu 

 FÚ KARLOVARSKÝ KRAJ 
Data ke dni 5.3.2015 

DAŇ SILNIČNÍ   4 660,00 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY   0,00 

DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSO B  0,00 

CELKEM ZA FINANČNÍ ÚŘAD   4 660,00 

Pokud je v řádku zobrazeno DIČ subjektu, které je odlišné od identifikace vybrané DIS, jedná se o údaje pro plátcovu pokladnu nebo skupinu DPH či členy 
skupiny DPH. Odkazy v tabulce zobrazí OBRATY filtrované pro příslušný druh příjmu a finanční úřad, v mezích a hlavičkách pak bez rozlišení. 
Pojem "posečkaná daň" vyjadřuje posečkaný nebo splátkovaný nedoplatek daně a příslušenství daně, u kterého doposud neuplynula  lhůta splatnosti, 
stanovená příslušným rozhodnutím o posečkání nebo povolení splátek správcem daně. 

https://adisdis.mfcr.cz/adistc/adis/idpr/odu/zustatky.faces 7.3.2015 
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14. Prohlášení daňového subjektu 
 

Prohlášení daňového subjektu k účetnictví v souvislosti 

s přiznáním k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 
 
GOLDPARI s.r.o. – K Letišti 224, 360 01 Karlovy Vary 
 
IČ: 017 47 037, DIČ: CZ01747037 
 
jejímž jménem jedná: Amina Musaeva jednatelka korporace 
 
Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti se zpracováním přiznání k dani 
z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2014 za účelem správného 
posouzení podkladů, účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů a výdajů, ze 
kterého se vychází při zjištění základu daně. 
 
Vydávám podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, toto prohlášení: 
1. Uznávám svou odpovědnost za předložené podklady ke zpracování daňového 
přiznání dle ustanovení zákona o daních z příjmů platného pro předmětné zdaňovací 
období. 
2. Nedošlo k nesprávnostem v předložených podkladech vzniklým z viny vedení nebo 
zaměstnanců, které by mohly mít významný vliv na stanovení správného daňového 
základu. 
-Všechny prvotní doklady byly předloženy, zpracovány a zahrnuty do účetnictví. 
-Veškeré zápisy v účetnictví byly provedeny na základě prvotních dokladů, které 
zachycují vůli smluvních stran a skutečný obsah právních úkonů, o těchto dokladech 
bylo řádně účtováno. 
3. Poskytl jsem Vám přístup ke všem účetním a dalším písemnostem nutných pro 
správné stanovení základu daně a daně. 
4. Vyhověl jsem všem smlouvám, které by, pokud by nebyly splněny, mohly mít 
významný vliv na stanovení daňového základu. Nedošlo k žádným jednáním mezi 
mnou a státními orgány, týkajících se výjimek z platných právních předpisů a nedošlo 
k vědomému porušení platných právních předpisů. 
5. Účetní závěrka a účetnictví řádně zachycují náklady a výnosy, při respektování 
postupů účtování a daňových zákonů. 
6. Uvedl jsem všechny výnosy, které by mohli být předmětem daně z příjmů a to 
včetně výnosů nahodilých, nájmy, dary, prodeje nemovitých nebo movitých věcí. 
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Datum sestavení přílohy k účetní závěrce: 07.03.2015 

Jméno a podpis osoby odpovědné za 
sestavení přílohy k účetní závěrce:  

Ing. Bohuslav Jiruška 

Datum schválení přílohy k účetní závěrce:3 12.03.2015 

Jméno a podpis statutárního orgánu 
korporace: 

Amina Musaeva, nar. 29.04.1960 

Poznámky:  

                                                           
3 Statutární orgán stvrzuje svým podpisem, že souhlasí s údaji uvedenými v příloze k roční závěrce spravované 
korporace, že žádné závažné skutečnosti nezatajil a že uvedené údaje souhlasí se skutečností.  


