
Pří1oha k účetní závěrce
sk1ep sobě občanské sdruŽení
k 3L.1-2 .2413

Údaje pří]ohy Ýycháze)ici z účetních písemnost.í účetní jednotky
/účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti/
a z dalších podkladů, které má účetni jednotka k dispozacl.

obsah PříIohy

A/ oBEcNÉ ÚDAJE

1. pop1s účetní j ednotky
2. majelková či smluvní spofuúčaSt jednotky 1,' jiných spofečnostech
3. zaměstnanci spofečnos]:i, osobní nákfady

B "o.Zt.ANF u'rT\- vL-toDy ^ zpsaD-a

1. způsob ocenění maj etku
2. odpisování
3. přepočet cizích měn na českou měnu

c,/ DoPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A zŤRÁ1

1. Vfastní ]mění
2. pohledáVky a závazky

1. /ýše oi' 'alvcn pi spě\ k'.
5. hmotný a nehmotný majetek Společnostl



;

1. Popis úěetní jédnoťky

Název: skfep sobě občanské sdlužení

síd1o: Jasná 1181/6, Praha 4

P:rávní forma: občanské sdruŽení
Ičo:68379161

Rozhodující předrnět čínnosti: kulturni a
Dobeš ká

Datum' vzniku spo]ečnosti: 15. 6.199B

Změny provedené V upLynulém účetním období:
žádné změny neby]y
i'é'oV_ s|ÓLUt.a clozor '' 'l o'qan..:
Jiří Bu:rda
Davicl Vávra
ondřej Troi an

zájmové činnosti \/ ob] ektu

OBECNE UDAJE

KD

2. Ma]etková ěi
sPoleěnostech
spofečnost nemá

sB1uÝní spo1uúěast úěetní jednoťky v jiných

žádnou spoluúčast v jlné společnostr

3' zaměstnanci spoleěnostj. / osobní nák1ady
K 3L.12.20L3 nemá spo1ečnost Žádného přacovníka v tIvalém přacovním
poměru.
V průběhu roku 2013 byfy uzavřeny Dohody o pIovedení pIáce, celkové
mzdové náklady byty 127070Kč.

B,/ PoUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, oBECNÉ ZÁSADY A ZPUsoBY ocEŇoVANI

Předkládaná účetní závěrka byla zplacována na základě zákona
č.563,/1991sb. o účetnictví a na zákfadě opatření Miníste].stva financíČR' kterými Se stanoví postupy účtování a obsah účetní ZáVěIky pr.opof!tické strany/ hnutí/ občanská sdružení a jiné nevýděfečné
organi zace

1. způsob ocenéni Dajeťku

Zásoby
-společnost nevfastní žádné z ásoby

t -l



1.3. ocenění cenných papí:rů a maletkových účasti- ve sfedovanérn období společnost nevlastnafa cenné papíťy animajetkové účast 1

1.2. ocenění hmotného a nehnotného
v- ,/oi'a -ho vl oc .L .1. . os, 1

- spo1ečnost nevytváří Žádný

lnveStíčního maj etku

invesťiční majetek v1astní činnos t í

I2l3519, - Kč

5]7a] 9, Kč
642500' _ Kč

2.

3.

odepisování
spo1ečnost neodepisuje maj etek

Přepoěet cizích Děn na ěéskou eěnu
-ke dni účetní uzáVěrky je na]etek v cízí něně Vyjádřen kuťsem ČNB

Do'PLŇUJÍCÍ ÚDAJE K RoZVAZE A K VÝtíAzU ZTSKU A ZTF-ÁT

v]astní jEění
]e 236409Kč

2 4a122K č.
28923Kč

2 59 65BRč
241718Kč

- 622a6 | 19Kč
2259l | 2aKč

Pohledávky a závazky
-pohledávky po 1hůtě spfatnosti nejSou evidovány
-zá.Íazkv po ]hůtě spfatnosti nejsou evidovánv
RezeŤvy
-spo1ečnost rezervy nevytvořila anl nečerpala

- nerozdě]ený hosp.výsledek za období lg91-2006nerozdě1ený hosp.\/ýs1edek za rak 2oo.] )eHospodářský výsledek za účetní rok 200B ]eHospodářský výs]edek za účetní ror zooo jeHospodářský Výsledek za účetní rok 2010 jeHospodářský Výsledek za účetní rok 2011 ]eHospodářský výsledek za účetní rok 2aI2 'Le

C/

1.

2.

5.

výše Přijatých přísPěÝků
cel kem:

-z toho gr.anty
-z toho př1jaté dary

Hmotný a néb.Eotný majeťek
-Společnost V roce 2013 nepořídifaa '1otl ý 1'_s ''.J
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