Příloha k účetní závěrce za rok 2013
(ve zkráceném rozsahu)

Účetní jednotka: ENERGO spol s r.o., IČ 62581651
I. Obecné údaje
Předmět činnosti:
Výroba obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živ.zák.
Společníci s majetkovou účastí nad 20 %: ZIBA a.s.
Statutární orgány: Zbyněk Ziba

II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních
zásadách a způsobech oceňování
(1)
Způsob ocenění:
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii

pořizovací cenou

b) HIM a NIM vytvořeného vlastní činností

nejsou v majetku

c) cenných papírů a majetkových účastí

nejsou v majetku

(2)
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a
pořízeného v průběhu účetního období.
Není v majetku
(3)
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 hospodářského výsledku, pokud je
možné je reálně stanovit.
Nedošlo ke změnám
(4)
Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro
stanovení výše opravných položek.
Opravné položky dle zákona o rezervách
(5)
Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody
při stanovení účetních odpisů.
Účetní odpis = daňový odpis

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

(1)
Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí
věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění.
Není majetku zatíženého zástavním právem
(2)
Pohledávky:
Souhrnná výše pohledávek; údaje se čerpají z příslušných analytických účtů
z obchodního styku 393 tis.Kč

(3)
Závazky
a) Souhrnná výše závazků; údaje se čerpají z příslušných analytických účtů.
z obchodního styku 361 tis.Kč
b) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro
případ jeho nesplacení.
0,00
c) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze,
např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva,
pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv. 0,00

Účetní jednotka uvede také další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena
v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích
událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů.
Nejsou

V Praze dne 28.03.2014

Ing. Zbyněk Ziba
Jednatel společnosti

