
 
 

 
Datum:  

Seznam formulá��: 

Název a sídlo účetní jednotkyI�O: 

Výkazy ú�etní záv�rky pro rejst�íkový soud 

05879205
SMAci, z. s. ´30.3.2018

Nova 862´
Mnísek pod Brdyˇ
25210

Rozvaha pro nevydelecne organizace (ke dni 31.12.2017)´ ˇ ˇ ´
Príloha k ucetní zaverce (okamzik sestavení 27.03.2019)ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem   

A. II. Výsledek hospodaření celkem   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
ve zkráceném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

31.12.2017
(v celych tisících Kc)´ ˇ

SMAci, cz´

Nova 862´
Mnísek pod Brdyˇ

0 5 8 7 9 2 0 5 25210

0 65

0 65

0 65

0 64

0 64

0 1

0 1

0 65

30.3.2018

SPOLEK Ondrej Hlavicaˇ

Cinnosti organizací na ochranu a zlepsení postavenˇ ˇ APPIA Consult s.r.o.

483310313



Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Mikro

Název a sídlo účetní jednotky

SMÁci, z. s. 

Nová 862, 25210 Mníšek pod Brdy

IČ: 05879205

Zapsána u: Městký soud v Praze

Zapsána do OR dne: 9.3.2017

Právní forma: SPOLEK

V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postaven

Rozvahový den: 31.12.2017

Okamžik sestavení účetní závěrky: 27.3.2019

Spisová značka: L 67966

Údaje o účetní jednotce

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

 
Účetní jednotka dodržuje při vedení účetnictví směrnou účtovou osnovu, uspořádání a
označování položek účetní závěrky. Dodržuje prováděcí právní předpisy podle charakteru
účetní jednotky a její činnosti. 
Po provedení účetní závěrky účetní jednotka konstatuje, že účetnictví je vedeno,
uzávěrka provedena a příloha zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o
účetnictví a s vyhláškou č. 504/2002 Sb.                  
                                                                         
Ve sledovaném období nedošlo k žádným odchylkám od metod podle §7odst.(s odkazem na
odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.                 
Všechny vykazované údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má 
účetní jednotka k dispozici.                             
                                                                             
V případě, že některá skutečnost není popsána, během účetního období nenastala, účetní
jednotky se netýká nebo je příslušný ukazatel nulový. 
 
ÚJ účtuje podle zákona č. 563/1991 Sb. a v souladu s českými účetními standardy v
platném znění.



Účetní metody

Účtování zásob je prováděno:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.
 
Výdej zásob ze skladu je účtován:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.
 
Odepisování dlouhodobého majetku:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.
 
 
Daňové odpisy - použité metody
* rovnoměrné odpisy
* zrychlené odpisy
* mimořádné odpisy
 
Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku
* Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do
nákladů společnosti při zařazení do používání na účet 501 - Spotřeba materiálu.
 
* Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000 Kč je účtován do nákladů společnosti na
účet 518 - Ostatní služby.
 
 
Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
* denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu.
 
Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB
platným k rozvahovému dni.
 
Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, 
změny reálných hodnot:
Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

Účetní jednotka je veřejně prospěšný poplatník.
Výnosy spolku jsou tvořeny pouze přijmy které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně
osvobozeny.Veškeré náklady jsou hrazeny z těchto příjmů.
Účetní jednotka neměla ve zdaňovacím období žádné příjmy podléhající dani z příjmu
právnických osob. Daňový základ je nula.
Veškeré náklady byly použity k zajištění činnosti spolku.

.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky


