Příloha účetní závěrky k 31.12.2020
Sestavená podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
(hodnotové údaje uvedeny v tis. Kč)

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Obchodní firma:
Městská sportovní Turnov, s.r.o.
Sídlo:
Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov
IČ:
25941640
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Zápis do veřejného rejstříku: dne 30. 8. 2000 u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová
značka: C 16428
Předmět podnikání:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti regenerace, rekreace,
rekondice a sportovního tréninku
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o
největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Okamžik sestavení účetní závěrky: 29.03.2021
Zaměstnanci: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činí 19 osob.
Členům dozorčího orgánu byly poskytnuty odměny ve výši 28 tis. Kč.
B. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH
ZÁSADÁCH A O ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou se zahrnutím veškerých vedlejších
pořizovacích nákladů dle platných předpisů. U materiálů, sportovních pomůcek (zboží),
jednorázového nádobí a čipových karet používá společnost variantu B účtování zásob, u
ostatního zboží pak variantu A. Zásoby materiálu zachycují položky běžně účtované při nákupu
do spotřeby, které však k rozvahovému dni nebyly spotřebovány. Zásoby zboží jsou evidovány
ve skladové evidenci, představují potraviny a sportovní pomůcky.
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovacími cenami se zahrnutím veškerých vedlejších
pořizovacích nákladů dle platných předpisů. O drobném majetku do pořizovací ceny 60 tis. Kč
(nehmotný), resp. 40 tis. Kč (hmotný) je účtováno jako o zásobách, resp. službách (zatížení
nákladů ve 100% výši pořizovací ceny při uvedení do užívání), v případě nákupu většího
množství drobného majetku je provedeno časové rozlišení nákladů. Drobný majetek je evidován
v podrozvaze, jeho hodnota k 31.12.2020 činí v případě drobného nehmotného majetku 169
tis. Kč, drobný hmotný majetek má hodnotu 6.810 tis. Kč. Dále je na podrozvahovém účtě
evidován dlouhodobý majetek, na jehož pořízení byla poskytnuta dotace ve výši 100%,
v celkové ceně 202 tis. Kč.
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Odpisový plán dlouhodobého majetku je stanoven na základě individuálního posouzení
předpokládané životnosti. Pro stavbu zimního stadionu a komunikace byla doba odepisování
stanovena na 70 let, pro inženýrské sítě podle charakteru 20 – 50 let. Movité věci jsou
odepisovány po dobu 5 – 15 let.
Opravné položky

Pro tvorbu opravných položek nevznikl důvodu.
Kurzové rozdíly a způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu se provádí dle kursovního lístku ČNB denním
kurzem.
C. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
Společnost zabezpečuje svoji činnost částečně v najatých budovách a stavbách, vkladem
Města Turnov získala v roce 2013 do svého majetku fotbalový stadion a hřiště II. v ulici 1. máje.
V roce 2015 byl pro veřejnost otevřen zimní stadion. V roce 2016 byl zahájen provoz veřejného
koupaliště v Maškově zahradě. Kromě sportovních činností poskytuje společnost na koupališti a
zimním stadionu i občerstvení pro veřejnost. Vkladem od Města Turnova v roce 2020
společnost do svého majetku získala Sokolovnu Mašov, plavecký bazén na Výšince, a zázemí
na aletickém stadiónu ve Skálově ulici a hřiště u TSC haly u nádraží v Turově.
Vlastní kapitál
V běžném účetním období byl jediným společníkem poskytnut vklad do základního kapitálu ve
výši 17.488 tis. Kč (vklad nemovitostí). Dále jediný společník rozhodl, že neuhrazená ztráta
z roku 2019 byla vypořádána z ostatních kapitálových fondů ve výši 2.810 tis. Kč, zbylá částka
ve výši 2.927 tis. Kč byla převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let.
Dotace
V roce 2020 společnost obdržela od Města Turnov provozní dotaci ve výši 8.796 tis. Kč, dotaci
na obnovu a údržbu sportovišť ve výši 2.150 tis. Kč, z toho na investice byla použita částka
1.734 tis. Kč. Dále společnost obdržela dotace od Úřadu práce v rámci programu Antivirus
(1.686 tis. Kč) a od Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Gastro (543 tis. Kč).
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