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OOObbbeeecccnnnééé   iiinnnfffooorrrmmmaaaccceee   

 

Účetní jednotka s názvem ette capital a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 23.dubna.2015  

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20576 s předmětem podnikání: 

- Výroba , obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

IČO:   04029518   
       

     Základní kapitál  35 000 000,00 Kč: 

- Splaceno 100% 

Osoby, které se podílejí na zákl. kapitálu 20 a více procenty: 

                                                      

- Radim Hofrichter 

 

Jména a příjmení členů statutárního orgánu: 

 

Radim Hofrichter – statutární ředitel a předseda správní rady 

 

V roce 2018 nebyly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku. 

Průměrný počet zaměstnanců : 0 

 

Osobní náklady 0,- 

- z toho členů řídících orgánu 0,- 

- odměny členům statutárních a dozorčích orgánů  0,- 

. 

Úvěry, půjčky nebyly členům řídících orgánů poskytovány. 

IIInnnfffooorrrmmmaaaccceee      ooo   pppooouuužžžiiitttýýýccchhh   úúúčččeeetttnnníííccchhh   mmmeeetttooodddáááccchhh,,,   ooobbbeeecccnnnýýýccchhh   úúúčččeeetttnnníííccchhh   

zzzááásssaaadddáááccchhh   aaa   zzzpppůůůsssooobbbeeeccchhh   oooccceeeňňňooovvvááánnnííí   

 

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví a řídí se platnými právními normami, účtovou 

osnovou a vyhláškou č. 500/2002 Sb. pro podnikatele MF ČR a vnitropodnikovými směrnicemi. 

 
Nakupované zásoby jsou oceňovány při nákupu pořizovacími cenami.  Zásoby ve vlastní režii účetní 

jednotka nevytváří. 

Účetní jednotka oceňuje cenné papíry v pořizovací ceně. 

Účetní jednotka nemá zvířata. 

Účetní jednotka nepořídila majetek oceněný v reprodukční pořizovací ceně. 
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Do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou obvykle zahrnovány náklady na dopravu zásob, clo, 

poplatky, spojené s proclením, cena vratných obalů, popřípadě poštovné. 

V účetním období roku 2018 nedošlo ke změně účtování  ani ke změnám ve způsobu oceňování a postupu 

odpisování. 

V roce 2018 nebyl důvod ke tvorbě opravných položek k dlouhodobému majetku. 

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek, 

jehož vstupní cena je vyšší než 60 tis. Kč a má provozně technické funkce delší než 1 rok, je odepisován 

rovnoměrně po dobu stanovené životnosti.  

Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu jsou použity denní kurzy ČNB ve smyslu § 24 zákona 

č. 563/91 Sb. o účetnictví. K 31.12.2018 společnost neevidovala zůstatky v cizích měnách. 

 

 

DDDoooppplllňňňuuujjjííícccííí   iiinnnfffooorrrmmmaaaccceee   kkk   rrrooozzzvvvaaazzzeee   aaa   vvvýýýkkkaaazzzuuu   zzziiissskkkuuu   aaa   zzztttrrrááátttyyy               

 

Přírůstek dlouhodobého finančního  majetku v roce 2018 v celkové výši  100 tis.Kč.  

Celková hodnota finančního majetku 201 677 tis. Kč. 

Přijaté zálohy na podílu na zisku v celkové výši 20 000 tis. Kč. 

Účetní jednotka nemá pohledávky se splatností delší 5 let. 

Účetní jednotka má závazky se splatností delší 5 let v celkové výši 35 000 tis. Kč. 

Účetní jednotka platí včas a v plné výši daně místně příslušným finančním.  

Účetní jednotka nemá uzavřeny smlouvy o finančním pronájmu. 

Účetní jednotka nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Účetní jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti.  

Účetní jednotka nemá závazky kryté podle zástavního práva.  

Účetní jednotka nemá závazky neuvedené v rozvaze. 

Výnosy z běžné činnosti byly vytvořeny v tuzemsku. 

 

Po datu účetní závěrky neproběhly žádné události, které by ovlivnily výsledky roku 2018 

 

 

V Ostravě dne 1.7.2019 

 

  

Radim Hofrichter 

 

statutární ředitel 

 


