SEC Corporate, a.s.
Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosincem 2015
(v tisících Kč)

01. Charakteristika a hlavní aktivity
Založení a charakteristika společnosti
SEC Corporate, a. s. (dále jen „společnost”) byla založena 18. dubna 2001. Hlavním předmětem
činnosti společnosti je činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických
poradců, dále zprostředkovatelská činnost.
Sídlo společnosti
SEC Corporate, a.s.
V Zeleném údolí 5, čp. 1301
148 00 Praha 4
Česká republika
Jediný akcionář společnosti k 31. prosinci 2015:
Ing. Jiří Růžička, Jalovcová 522, Horní Jirčany, 252 42 pošta Jesenice,
obchodní podíl 100 %

Statutární orgán – představenstvo společnosti k 31. prosinci 2015:
Předseda představenstva:
Ing. Jiří Růžička, Jalovcová 522, Horní Jirčany, 252 42 pošta Jesenice
Členové představenstva:
Bohuslava Kovářová, Kučerova 806, 198 00 Praha 9
Tereza Holanová Šrůtová, Přímá 893, 512 51 Lomnice nad Popelkou

2.

Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý
hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve
kterém byl dán do užívání. Dlouhodobý nehmotný majetek společnost nemá. Investiční
majetek vlastní výroby společnost nevytvořila.
(b)

Zásoby
Společnost nemá zásoby.

(c) Stanovení opravných položek
Společnost v roce 2015 netvořila opravné položky.
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(d) Přepočty cizích měn
Cizí měny jsou přepočítávány platným kurzem ČNB ke dni účetního případu.
(e) Pronájmy
Společnost neeviduje majetek pořízený na leasing.
(f) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období představuje splatnou daň. Ta zahrnuje daň vypočtenou
z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky za
minulá období.

3.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Společnost neeviduje dlouhodobý nehmotný majetek.
(b) Dlouhodobý hmotný majetek
Společnost eviduje dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně Kč 106 tis. Kč (r. 2014
Kč 216 tis.)
(c) Dlouhodobý finanční majetek
Společnost neeviduje dlouhodobý finanční majetek.

4.

Pohledávky a závazky
(a) Krátkodobé pohledávky ve skupině činí Kč 15385 tis. Kč (Kč r. 2014 12606 tis.)
(b) Krátkodobé závazky činí Kč 6892 tis. Kč (r. 2014 Kč 6231 tis.). Všeobecně přijatým
postupem společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti.
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3.

Vlastní kapitál
Základní
kapitál

Nerozd.
zisk
min. let

Zákon.
rez.fond

Ostatní
kapitál.
fondy

HV
účetního
období

Celkem

5 000

116

9

-186

--

4939

Převod zisku za rok 2014

--

89

--

--

--

89

Zvýšení za r.2015

--

--

--

--

--

--

Snížení za r .2015

--

--

--

--

--

--

Přecenění 2015

--

--

--

--

--

--

Zisk za rok 2015

--

--

--

--

92

92

5 000

205

9

-186

92

5120

Zůstatek k 1.1.2015

Zůstatek k 31.12.2014

V roce 2012 byly emitovány dluhopisy v hodnotě 8000 tis. Kč.

4.

Rezervy
V roce 2015 nebyly tvořeny žádné rezervy.

7.

Informace o prodávaném sortimentu
Společnost poskytuje služby.

8.

Zaměstnanci
Společnost má 1 zaměstnance.

9. Daň z příjmů
Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2015 činí 950 Kč (r. 2014 2090 Kč)

10. Pronájmy
(a)

Finanční

Společnost nemá majetek na finanční leasing.
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(b) Operativní
Společnost vydala prostředky na pronájem kancelářských prostor Kč 10 tis. Kč.

Odesláno dne:

31.3.2016

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou
Ing. Jiří Růžička
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Osoba odpovědná za
účetnictví (jméno a podpis)

Osoba odpovědná za
účetní závěrku (jméno a podpis)

