
Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

CERMONT s.r.o. 

Jičínská 226/17, 13000 Praha 3

IČ: 04988094

Zapsána u: 

Zapsána do OR dne: 21.4.2016

Právní forma: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: ostatní specializované stavební činnosti

Rozvahový den: 31.12.2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 28.3.2022

Spisová značka: vložka 25585

Údaje o účetní jednotce

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Účetnictví ÚJ je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku a
závazků, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad
o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Způsob tvorby opravných položek:
Opravné položky nebyly ve zdaňovacím období 2021 tvořeny. 
Dlouhodobý finanční majetek:
ÚJ v roce 2021 neúčtovala o účetních případech dlouhodobého finančního majetku.
 
Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu:
V roce 2021 došlo k použití přepočtu údajů v cizí měně na českou korunu.
Pro ocenění majetku a závazků k okamžiku uskutečnění účetního případu používá
společnost v souladu s ustanovením § 24 zákona o účetnictví denní kurz devizového trhu
vyhlášený ČNB v předchozí pracovní den.  Realizované kursové zisky a ztráty byly
účtovány do výnosů, resp. nákladů běžného roku. 
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Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů celkem (účt.skupina 31) 0,00
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů celkem (účt.skupina 31)  1 325 848,- 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00
Náklady příštích období 14 217,- (pojištění)
 
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů:
Dodavatelé 2 460 173,-
 
Spotřebitelský úvěr: 541 437,- (splátka automobilů)
Úvěrový účet KB: 2 396 020,- (pořízení nemovitosti a DHM)
Úvěr ČMRZB EXPANZE: 2 444 000,- (pořízení nemovitosti)
Revolvingový úvěr: 0,-
Závazky vůči státu a institucím SZ a ZP – povinné dle § 18 odst. 1c) zákona o
účetnictví:
Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotním pojištění  90 763,-
Daň z příjmů  17 752,-,-
Daň z přidané hodnoty 468 976,- nadměrný odpočet
Silniční daň: 3 291,-
Jiné závazky a závazky vůči zaměstnancům:
K datu 31. 12. 2021 vykazuje ÚJ závazky vůči zaměstnancům ve výši 193 6682,- Kč
splatné v lednu 2022.
 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00
Tržby za prodej služeb celkem: 30 893 947,- 
 
ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ ORGANIZACE A STATUTÁRNÍ ORGÁNY:
Mzdové náklady                 SP           ZP      
Zaměstnanci     2 507 953,- 551 423,-  199 532,- 
 
 
 

.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky
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