
 

 

 

 

Příloha v účetní závěrce 
ve zkráceném rozsahu 

Korporace Wewell s.r.o. 
 

ke dni 31.12.2021 

 
 
 
 

 

Obsah přílohy 
Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 

 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

3. Informace k položkám závazkových vztahů 

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem 

5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 

6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

7. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

 

 

1. Popis účetní jednotky 
 
Název:      Wewell s.r.o. 
Sídlo:      Bulharská 996/20, PSČ 101 00, Praha 10 
IČ:     09132082 
Předmět podnikání:    informační činnosti 
Zdaňovací období:    od 1.1.2021 do 31.12.2021 
Rozvahový den:    31.12.2021 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 9.3.2022 
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2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 
Způsob ocenění, postupy odpisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky nebyly oproti 
předcházejícímu účetnímu období významným způsobem měněny 
Odpisování dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000,- se zařadí 
do odpisových skupin v souladu s tříděním podle platného zákona o daních z příjmu, v kompetenci 
účetní jednotky je rozhodnout o zařazení majetku s nižší pořizovací cenou individuálně dle povahy 
majetku 
Hmotný majetek, který není zařazen do odpisových skupin se odepíše jednorázově na příslušný účet 
nákladů 
 

3. Informace k položkám závazkových vztahů  
3.1. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší 

než 5 let 
odpadá 

3.2. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami 
odpadá 

3.3. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a případně 
správních orgánů 

odpadá 

3.4. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné 
záruky, které nejsou vykázány v rozvaze 

odpadá 

3.5. Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým 
účetním jednotkám 

odpadá 

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem 
nebo původem 

odpadá 

5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období  
0 

6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 
odpadá 

7. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
odpadá 
 

 
 
 
 
Sestaveno dne: 9.3.2022 
 
Sestavil: Vladimír Pečený 


