ROZVAHA
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Výkazy byly jako součást přiznání
podány přes systém DS
dne: 20.6.2020
Schránka/DSId: djkn5k4/796363253
Stav podání: vyřízeno

ve zjednodušeném rozsahu

Obchodní firma nebo název účetní jednotky
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Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

0

4
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5

0

9

6

5

otisk podacího razítka

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

číslo
řádku
A.I.+...+A.IV.
A.I.1+...+A.I.x
A.II.1+...+A.II.x
A.III.1+...+A.III.x
A.IV.1+...+A.IV.x
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
B.II.1+...+B.II.x
B.III.1+...+B.III.x
B.IV.1+...+B.IV.x

AKTIVA CELKEM

A.+B.

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
A.II.1+...+A.II.x
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
B.II.1+...+B.II.x
B.III.1+...+B.III.x
B.IV.1+...+B.IV.x

PASIVA CELKEM

A.+B.

Okamžik sestavení: 19.6.2020
Právní forma
účetní jednotky:

z.s.

Účetní období
stav k prvnímu dni

002
010
021
028
040

+29

+39

+29

+39

+29

+39

041
051
071
079
082

001
002

Účetní období
stav k prvnímu dni

-80
-80
+109

+93
+16
+29

+94
+31
+39

006
010

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

k poslednímu dni

-86
-108
+22
+125

011
013
021
045
048

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

HÁJKOVÁ KLÁRA

k poslednímu dni

001

číslo
řádku

PASIVA

Označ.

21
Sedlec-Prčice
................................................
257 91
................................................
................................................

................................................

AKTIVA

Označ.

. ., . z.s.
.............................................

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Výkazy byly jako součást přiznání
podány přes systém DS
dne: 20.6.2020
Schránka/DSId: djkn5k4/796363253
Stav podání: vyřízeno

ve zjednodušeném rozsahu

Obchodní firma nebo název účetní jednotky
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Od:

1.1.2019

Do:

31.12.2019

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

0

4

4

5

0

9

6

otisk podacího razítka

číslo
řádku

A.

Náklady

A.I.+...+A.VIII.

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.I.1+...+A.I.x

002

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.II.1+...+A.II.x

009

A. III.

Osobní náklady

A.III.1+...+A.III.x

013

A. IV.

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

A. V.

Ostatní náklady

A.V.1+...+A.V.x

021

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VI.1+...+A.VI.x

029

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A.VII.1+...+A.VII.x

035

A. VIII.

Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x

037

Náklady celkem

039

B.

Výnosy

040

B. I.

Provozní dotace

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x

041

B. II.

Přijaté příspěvky

B.II.1+...+B.II.x

043

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

účty 601, 602, 603

047

B. IV.

Ostatní výnosy

B.IV.1+...+B.IV.x

048

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B.V.1+...+B.V.x

055

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

061
B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

062

B. - A. + D. x.

063

Okamžik sestavení: 19.6.2020
Právní forma
účetní jednotky:

z.s.

5

21
Sedlec-Prčice
................................................
257 91
................................................
................................................

................................................

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.

. ., . z.s.
.............................................

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

+329
+307

+329
+307

+22

+22

+329
+145

+177

+329
+322

+8
+137

+177

+8
+314

+145
-184
-184

+177
+177
+177

+322
-7
-7

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

HÁJKOVÁ KLÁRA

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Celkem

1.Způsoby oceňování (pořizovací cena, vlastní náklady,přímé náklady, nominální hodnota, jak budou účtovány vedlejší
pořiz.náklady ap.)
a)nakupovaných zásobPořizovací cenou - vedlejší pořizovací .náklady zúčtované pomocí odchylekANO
Přepočt. průměr.pořizovací cenou se započtením vedlejších pořiz.nákladů NE
Zásob vytvořených vlastní činností (vl.výroba)NEBYLY
b) HIM a NHIM vytvořených vlastní činnostíNEBYLY
c) cenných papírů, majetkových účastí NEBYLY
d) příchovků a přírůstku zvířatNEBYLY
e) stanov. reprod. pořiz.ceny HIM nabyt. jinakNEBYLY
2.Druhy vedlejších pořizovacích nákladů (u nakupovaných zásob) Dopravné, clo, poštovnéANO
3.Druhy nákladů zahrnov.do vlast.nákladů (u zásob vlast.výroby)
NEBYLY
4. Podstatné změny: ( důvod, vliv na majetek, závazky, hospodářský výsledek)
Druh změny DůvodFin. vyjádř. za obdobíOvliv. složka rozvahy n výsled.
a) způsob oceňováníNEBYLY
b) postupy odpisováníNEBYLY
c) postupy účtování NEBYLY
5.Způsob stanovení opravných položek (vč.zdroje informace)NEBYLYNEBYLY
6.Způsob sestavení odpisových plánů (účetních odpisů)NEBYLY
7.Metody odepisov. HIM a NHIM: (rovnoměr, počet výrobků., stroj.hod.) Zrychlené odpisy ve výši daňovýchANO
8.Přepočet cizích měn na Kč (včetně změn stálých kursů)NEBYLY
III. DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
1. Hmotný majetek zatížený zástavním právem příp. věcným břemenem (u nemovitostí):
NEBYL
PředmětPředmět
Povaha a forma zástavyPovaha a forma zástavy
2. Pohledávky (v tis. Kč)
Po lhůtě spl.Po lh.spl.180 dníK pod. ve skup.Kryté zást n. jin.Druh jištění
3.Závazky
Po lhůtě spl.Po lh.spl.180 dníK podnik. skup. Kryté zást .n jin.Druh jištění
4. Závazky neuvedené v rozvaze (nevyúčt. v účetnictví) např. poskyt. záruky nebo směnky (pokud na nebyly utvořené
rezervy). NEBYLY
5. Rezervy
NEBYLY
DruhPoč.stavTvorbaČerpáníKon. stavDruhPoč. stavTvorbaČerpáníKon. stav
6. Další údaje nebo doplnění (popřípadě uveďte na samostatném listu)
NEBYLY

