JESAN ADOLFOVICE a.s.ČO 45192448

PŘÍLOHA
k účetní závěrce společnosti
JESAN ADOLFOVICE a.s.
sestavené v plném rozsahu ke dni 31.12.2021

1. OBECNÉ INFORMACE
1.1. Popis účetní jednotky
Název účetní jednotky:
Sídlo (u právnické osoby):
Právní forma:

JESAN ADOLFOVICE a.s.
JESENIK Bělá pod Pradědem 79001
Akciová společnosti

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:
Zapsaným předmětem činnosti je:







obráběčství
zámečnictví,nástrojářství
truhlářství,podlahářství
galvanizerství,smaltérství
výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3živnosteského zákona

Datum vzniku obchodní společnosti nebo družstva (u právnických osob):

5.5.1992
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Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky:
Název (jméno) osoby
JESAN SERVIS a.s.

Výše vkladu v %
76%

Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v uplynulém účetním období:
Nebyly provedeny.
Organizační struktura podniku:
Organizačně je společnost rozdělena do tří samostatných výrobních středisek, která
jsou vzájemně provázána kooperačními vztahy a tato struktura nepodlehla v uplynulém roce
žádným změnám.
Členové statutárních orgánů:
Představenstvo
a) Předseda představenstva:
Pan Karel Křehký, rodné číslo 481008/058, bytem 364 61 Teplá, ulice Lesní 496, který je
současně:
 Místopředsedou představenstva Lesní společnost Královský Hvozd, a.s., IČO
45352003,
 Místopředsedou představenstva Lesní společnost Teplá, a.s., IČO 45351996,
 Jednatelem společnosti JESAN SERVIS, s.r.o., IČO 63321041,
 Společníkem společnosti LESPOL 2 000 s.r.o., IČO 25205480,
Společníkem společnosti KV les s.r.o IČO 29110602
b) Místopředseda představenstva:
Pan Jan Houska, nar.5.5..1953 bytem 364 61 Teplá, ulice ČSA 430, který je současně:
 Členem představenstva Lesní společnost Teplá, a.s., IČO 45351996,
 Předsedou dozorčí rady Lesní společnost Královský Hvozd, a.s., IČO
45352003,
 Společníkem společnosti LESPOL 2 000 s.r.o., IČO 25205480,
 Společníkem společnosti KV les s.r.o IČO 29110602
c) Člen představenstva:
Paní Marie Cveková, nar. 12.6.1962, bytem Bukovice,Na mýtince 199, 79001 Jeseník
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Členové dozorčích orgánů:
Dozorčí rada společnosti:
a) Předseda dozorčí rady:
Paní Bc. Lenka Elisová, nar.17.9.1973,bytem Letovice,Purkyňova 13, PSČ 679 61
b) Člen dozorčí rady:
Bc .Martina Čančíková, nar. 19.2.1975, bytem Pod Koupalištěm 718, 293 06 Kosmonosy
c) Člen dozorčí rady:
Petr Černý, nar. 12.11.1976,bytem Pocínovice 85, 345 09 Pocínovice
1.2. Podniky ve skupině – nejsou.
JESAN Adolfovice a.s. byl 100% vlastníkem společnosti JESAN centrum s.r.o., IČO
63480271 se sídlem Hodonín 69501, Velkomoravská 87. Vzhledem k předlužení této
společnosti Krajský soud v Brně svým usnesením ze dne 19.4.2001 číslo jednací 39 K
36/2001 prohlásil na majetek této obchodní společnosti konkurz, jehož účinky nastaly dne
19.4.2001. Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. K 36/2001-87 ze dne 1.10.2002 byl
konkurz zrušen z důvodu, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu. Dne 11.2.2004
byla společnost JESAN Centrum s.r.o. z obchodního rejstříku vymazána se všemi zápisy.
1.3. Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců
řídící
pracovníci

ostatní
zaměstnanci
11

Výše osobních nákladů
v úhrnné výši
řídící
pracovníci

ostatní
zaměstnanci

Odměny ostatních členů
statutárních a dozorčích orgánů
v úhrnné výši

0
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1.4. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění
Kategorie osob

Výše plnění v úhrnné výši

Akcionáři
společníci
družstevníci
členové statutárních orgánů
členové dozorčích orgánů
členové řídících orgánů
2.

0
0
0
0
0
0

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH,
ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2.1. Způsob ocenění
vytvořených vlastní činností,

zásob

OBECNÝCH

nakupovaných

a

Nakupované zásoby jsou oceňovány při příjmu na sklad cenou pořízení. Zásoby
vytvořené vlastní činností se oceňují vnitropodnikovou cenou, kterou tvoří vlastní
náklady (přímý materiál, přímé mzdy a režijní přirážka). Vnitropodnikový kalkulační
vzorec vnitropodnikových cen zahrnuje pevné sazby režijních přirážek, které jsou
vypočteny z výsledných kalkulací předchozích období.
hmotného majetku vytvořeného vlastní činností,

dlouhodobého

nehmotného

a

Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován stejnou metodou,
jako zásoby vlastní výroby.
2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a
pořízeného v průběhu účetního období.
V roce 2021 nebyl pořízen majetek oceňovaný reprodukční pořizovací cenou.
2.3. Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen
nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na
úrovni vlastních nákladů.
Při účtování o vedlejších nákladech pořízení nakupovaných zásob je postupováno podle
vlastní vnitropodnikové organizační normy a do ceny zásob jsou zahrnovány, pokud jsou
v okamžiku příjmu známy náklady na přepravu, poštovné, balné, celní poplatky a
nevratné obaly. Vedlejší náklady, které nejsou známy v okamžiku jejich příjmu na sklad,
4

JESAN ADOLFOVICE a.s.ČO 45192448

byly rozpuštěny podle vnitropodnikové směrnice v poměru spotřeby a konečného
zůstatku na skladech na příslušných syntetických účtech.
2.4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti
předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením
peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku
hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit.
Ke změnám způsobu oceňování v roce 2021 nedošlo.
2.5. Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro
stanovení výše opravných položek.
K majetku společnosti nebyly v roce 2021stanoveny opravné položky
2.6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové
metody při sestavení odpisů.
Odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 2021 byl sestaven podle odpisů daňových,
tj. podle odpisových sazeb stanovených v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, ale i
podle účetních odpisů. Dlouhodobý majetek pořízený do 31.12.1992 společnost odpisuje
metodou zrychleného odpisování, ostatní rovnoměrnou metodou.
3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
3.1. Hmotný a nehmotný majetek
Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí:
Skupina
stroje, přístroje a zařízení
dopravní prostředky

Pořizovací cena
28 117 921
1 691 503

Oprávky
27 975 123
1 691 503

Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:
Software

Skupina

Pořizovací cena0
1 211 341

Oprávky
1 211 341
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Dlouhodobý majetek pořizovaný formou finančního leasingu:
Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného
trvání leasingu
Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního leasingu
ke konci rozvahového dne
Částky budoucích plateb z titulu finančního leasingu:
- splatné do jednoho roku
- splatné po jednom roce

0
0
0
0
0

Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem:
Žádný majetek není zatížen zástavním právem.

Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví:
Takový majetek není.

3.2. Pohledávky za odběrateli (účet 311) k 31.12.2021 celkem 1 454 tis.Kč
DRUH POHLEDÁVEK
Pohledávky ve lhůtě splatnosti
Pohledávky ve lhůtě spl.za podniky ve skup.
Pohledávky po splatnosti do 30 dnů
Pohledávky po splatnosti do 31 – 90 dnů
Pohledávky po splatnosti do 90 – 365 dnů
Pohledávky po splatnosti nad 365 dnů

2021
145
60
77
0
0
1172

Pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné jiným způsobem s uvedením povahy a
formy zajištění pro případ jejího nesplacení neexistují.
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3.3. Závazky k dodavatelům (účet 321) k 31.12.2021 celkem 262 tis.Kč
TEXT

2021
214

Závazky ve lhůtě splatnosti
Závazky po lhůtě splatnosti do 30 dnů
Závazky po lhůtě splatnosti nad 31 dnů

48

Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy zajištění pro případ
nesplacení neexistují.

3.4. Rezervy
Rezervy zákonné ani ostatní nebyly v roce 2021 tvořeny.
3.5. Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj
Na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy žádné výdaje.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
Sestaveno dne: 2022-02-27
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