
Běžné účetní období od do
Minulé účetní období od do

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti:
* cenami pořízení

B.1.2. Dlouhodobý majetek
Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

B.1.3. Cenné papíry a podíly
Ocenění cenných papírů a podílů

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
* ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné aj.)
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

Výdej ze skladu je účtován:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
* ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady a výrobní režii

B.1. Způsoby ocen ění a odepisování majetku (§ 39 odst. 5a Vyhlášky)

B.1.1. Zásoby
Účtování zásob je prováděno:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

B. Používané ú četní metody, obecné ú četní zásady a zp ůsoby oce ňování (§ 39 odst. 5 Vyhlášky)
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (§ 39 odst. 5 Vyhlášky)
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření 
Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

A.1.4. Členové statutárních a dozor čích orgán ů
Jméno a p říjmení Funkce

Bc. Jan Borůvka Jednatel spolku

Datum vzniku společnosti: 07.12.2005

 Spisová značka: L 16252 vedená u Městského soudu v Praze
 

 Hlavní ekonomickou činností spolku byla v roce 2014 realizace dětských táborů. viz stránka www.klub112.cz 

A.1. Struktura ú četní jednotky

IČ: 27015823
DIČ: CZ27015823
 
Rozhodující předmět 
činnosti:

Obchodní firma: Klub 112 o.s.
Sídlo: Trávní čkova 1773/23, 15000  Praha 5
Právní forma: Spolek

01.01.2014 31.12.2014
01.01.2013 31.12.2013

1. Popis účetní jednotky (§ 39 odst. 1 Vyhlášky)

Příloha k ú četní závěrce k 31.12.2014
A. Obecné údaje
*  Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činností není podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní 
knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jedotka k dispozici.

* Číselné údaje jsou vykázány v celých tisících K č
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C.2.3. Dlouhodobé závazky ve lh ůtě splatnosti
Splatnost Běžné účetní období Minulé ú četní období

181 a více    234,57    234,57
Celkem    234,57    234,57

61-90    0,00    0,00
91-180    0,00    0,00

Do 30    0,00    0,00
31-60    0,00    0,00

*  Spolek Klub 112 o.s. neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

C.2.2. Závazky po lh ůtě splatnosti
Počet dnů Běžné účetní období Minulé ú četní období

181 a více    59,00    59,00
Celkem    59,00    59,00

61-90    0,00    0,00
91-180    0,00    0,00

Do 30    0,00    0,00
31-60    0,00    0,00

C.2. Důležité údaje týkající se majetku a závazk ů (§ 39 odst. 7 Vyhlášky)

C.2.1. Pohledávky po lh ůtě splatnosti
Počet dnů Běžné účetní období Minulé ú četní období

Závazky z titulu daňových nedoplatků    0,00
Celkem    0,00

*  Spolek Klub 112 o.s. nemá žádné závazky po splatnosti ke státním orgánům.

Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění    0,00
Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění    0,00
Závazky z titulu celních nedoplatků    0,00

C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisk ů a ztrát (§ 39 odst. 6 až 12 Vyhlášky)

C.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finan ční situace ú četní jednotky (§ 39 odst. 6 Vyhlášky)

C.1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgán ům
Druh závazku Celková výše závazku

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

B.3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazk ů oceňovaných reálnou hodnotou, zm ěny reálných hodnot
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

B.3. Způsoby korekcí oce ňování aktiv (§ 39 odst. 5c Vyhlášky)

B.3.1. Opravné položky a oprávky k majetku
*  Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

B.3.2. Přepočet cizích m ěn na českou m ěnu

Daňové odpisy - použité metody
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala přírůstky zvířat:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

B.1.5. Odepisování

B.1.4. Zví řata
Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala příchovky zvířat:
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Zboží - 
běžné úč. 

období

Služby - 
běžné úč. 

období

Zboží - 
minulé ú č. 

období

Služby - 
minulé ú č. 

období

Výrobky - 
minulé ú č. 

období
   471,00    0,00    452,00    0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

   471,00    0,00    452,00    0,00    0,00Celkem    0,00

   0,00
   0,00
   0,00

Druh činnosti
Výrobky - 
běžné úč. 

období
   0,00
   0,00

*  Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze je 0 Kč.

C.4. Další povinné informace (§ 39 odst. 10 až 14 Vy hlášky)

C.4.4. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobk ů v členění podle druh ů činností

 Běžné účetní období Minulé ú četní období
Celková výše závazk ů    0,00    0,00

*  Spolek Klub 112 o.s. nemá žádné dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti.

C.3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze (§ 39 odst 9 Vyhlášky)

C.3.1. Celková výše závazk ů, které nejsou vykázány v rozvaze

   0,00    0,00
   0,00    0,00

nad 10 let    0,00    0,00
   0,00    0,00

nad 5 let    0,00    0,00
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