Příloha v účetnízávěrce za
1.

rak

2020

Identiíikačníúdaje

Název účetníjednotky:

Klub bechtěreviků CR, z.s.

Sídlo:

Na Slupi 45014,128 00 Praha

ICO:

a0550477

Spisová značka:

L806

Rejsříkový soud:

Městs§ý soud v Ptaze

právní forma:

Zapsarý spolek

Posláním a účelemje obhajoba, prosazováni a
napiňování zájmi a potřeb osob postižených
Bechtěrovou chorobou v součinnosti s orgány státní

Poslání:

sprár,y, ostatními organizacemi zdravotně postižených.
Spolek navrhuje opatření státním orgánům, spolupracuje
se samosprávami krajů, měst a obcí. Organizuje
ozďravné, rehabilitačnía rekondičnípobyty pro své
členv.

Neivyššíorgán:

Statutrární

Shromáždění delegátu

orgán

or ganizačni ednotky)
j

(vedoucí

Jindřich Fanta, předseda spolku

:

2. Obecné účetnízásady
úeet* období:

0I .0I .2020 -3 l .12.2020

Rozvahový den:

3I.12.2020

Zpr acov ání účetnictví :

Pohoda

Archivace účetnízé"zrra:nrr.ů:

Vsouladu s § 31 a § 32 zákona o účetnictvív příručním
archil-rr účetníjednotky a dáleje s nimi nakládano v souladu
s

Pouáté účetnímetody:

vnitřními předpisy Klubu bechtěreviků

Účetnictví účetníjednotky bylo zpracováno v souladu se
zákonem č. 5631199l Sb. o účetnictvív platném znění,
vyhláškou č. 504/2002 Sb.

Úeetni zápisy byly prováděny průběžněv účetnímobdobí po
r,ystaveru účetníhodokladu na jednotlivé syntetické či
analytické účtyuvedené v účetnímrozvrhu. Účetní jednotka
účtovalav souladu s účetnímimetodami stanovenými § 4,
odst. 8 zákona o účetnictví.
Oceňování maietku:

V souladu

Odepisování:

Zapsaný spolek nevlastní hmotnY investičnímajetek

s § 24 zákonao účetnictví

3.

Doplňující údaje k výkazům

Majetek:

|

Úe.t"i jed.notka nevlastní žádný dlouhodobý hmotnY či
nehmotný majetek.

Učetníjednotka nemá splatné závazky pojistného na

Závazky apohledávky

sociálním či zdravotrúm pojištěníani daňové nedoplatky.
Účetní jednotka nemá závuzky s dobou splahrosti delší5 let,
nemá závazky, které nejsou obsaženy v rawaze

Úaa3e o

jednotka má 2 stálé pracovníky, v průběhu roku
zaměstnává své členy na dohody o provedenípráce

zaměstnancích: | Úe"t"i

vÝsledek hospodaření
-219 tis.Kč

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:

0Kč

Výsledek hospodaření celkem:

-2l9 tis. Kč

Daně
Úeetni jednotka v souladu se zikonem o daních z příjmů v platrrém zněru a ýsledkem
hospodaření za dané účetníobdobí nevykázalapovinnost odvádět daň z příjmů.

Informace o daňoqých úsporách
Rok vmiku úspory

Výše úspory

Rok vyuátí úspory

Yyužitá částka

20I9

0

2020

0

Učetníjednotce nevaniKaza dané účetníobdobí daňová úspora.

Finančnízdroie nřiiaté
Přijaté člensképříspěvky
Vybráno od členů
451 tis.

Kč

Odvod na vyššíOJ
0

Zistává jednotce
451 tis.

Kč

Dotace
Účetní jednotka získala v účetrdmobdobí tuto finančnípodporu
Částka / Hodnota

Osvobozeno §l9b

Poslqrtovatel

Forma

Plzeňs§ý krai

Fin.podpora

8.720

Kč

8.72a

Kč

Jihočeslcý kraj

Fin,podpora

7.000

Kč

7.000

Kč

velké Meňříěi

Fin.podpora

10.000

Kč

10.000

Kč

Brno

Fin.podpora

10.000Kč

10.000

Kč

Pardubic\i kraj

Fin.podpora

9.000

Kč

9.000

Kč

zďár nad sazavou

Fin.podpora

13.700

Kč

13.700

Dolany

Fin.podpora

1.645

Kč

1.645

Moravskoslezshý kraj

Fin.podpora

7z.29a Kč

Celkem

132.355

Kč
Kč

72.290Kě

Kč

132.355

Kč

I)otace
ÚOetri jpdnotka nezískala v účetrdmobdobí dotace ze státního rozpočtu.

Poskytrruté zdroje z krajsk}ch a obecních rozpočtu byly
Poslqrtnuté z,drqe byly neinvestičníhocharakteru.

v

plném rozsahu vyčerpány.

Finančnízdrqie posklrtnuté
Úeetri;ednotka poslqrtla v účetrímobdobí tl.to dary
Obdarovaný

Forma

úeet

Cástka / Hodnota

neposlqrtla

Celkem

Meá rozvahovým dnem

a okamžkem sestavením účetnízávěrlq nenastaly žádné výmamné

skutečnosti.

3I.3.2021

Jindřich Fanta
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