
Příloha v účetní závěrce § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Klub chovatelů špiců,  z.s.

Rytířova Lhota 33, 50601 Jičín 1

IČ: 02426358

Zapsána u: KS v Hradci  Králové  oddíl  L

Zapsána do OR dne: 7.9.1990

Právní forma: SDRUŽENÍ (SVAZ, SPOLEK, SPOLEČNOST, KLUB AJ.)

V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby z

Rozvahový den: 31.12.2020

Okamžik sestavení účetní závěrky: 20.3.2021

Spisová značka: 10638

Údaje o účetní jednotce

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Přiložená účetní uzávěrka byla připravena podle zákona 563/91 Sb.,
o účetnictví , ve znění pozdějších změn a doplnění a navazujících 
předpisů pro účetnictví nevýdělečných organizací  podnikatelů.
Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. 
Neziskové organizace a účetnictví
 
Definice neziskového poplatníka
 
do konce roku 2013 „poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání“
od 2014 veřejně prospěšný poplatník, „poplatník, který jako svou hlavní činnost
vykonává činnost, která není podnikáním
účtují podle vyhlášky 504/2002 Sb.
jsou založeny za jiným účelem než produkovat zisk (poslání)
rozšířený mýtus, že nemohou dosáhnout zisku – mohou, jen jej nerozdělují!
zisk sice mohou vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění
jejího poslání
Právní úprava
 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Vyhláška č. 504/2002 Sb.
České účetní standardy pro NNO
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech
Veřejně prospěšný poplatník v zákoně o dani z příjmů:
17a
Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským
právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci
jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. 
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Účetní metody

Opatření Ministerstva financí čj. 281/89759/2001, kterým, se stanoví účtová osnova a
postupy účtování pro podnikatele. České účetní standardy viz. §36 zákona č. 563/1991
Sb., Účetní jednotka vede účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě
podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zobrazení je věrné, obsahu položek účetní závěrky, odpovídá skutečnému stavu, který je
přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce
uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, jsou při něm použity účetní
metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit
mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav,
je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá.
Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených
prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1 § 7,
postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz. Účetní
jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude
nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by
ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovati v dohledné budoucnosti. V
případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastává, je
povinna použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž informaci o použitém
způsobu jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce. Uspořádání a označování položek
rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité
v jednom účetním období nesmí účetní jednotky změnit v následujícím účetním období.
Účetní jednotky mohou uvedené uspořádání a označování a obsahové vymezení a způsoby
oceňování změnit zcela nebo zčásti mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodů
změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení
nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž informaci o každé
takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.
Účetní jednotka je povinna v příloze účetní závěrky [§ 18 odst. 1 písm. c)] vždy uvést
informaci o použitých účetních metodách, popřípadě o odchylkách od těchto metod podle
odstavce 2 s jejich řádným zdůvodněním a s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky,
finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky. Účetní jednotka je povinna
účtovat o aktivech a pasivech, jakož i o finančních prostředcích státního rozpočtu a
finančních prostředcích rozpočtů územních samosprávných celků, nákladech a výnosech v
účetních knihách a zobrazovat je v účetní závěrce samostatně bez jejich vzájemného
zúčtování. Porušením vzájemného zúčtování nejsou případy upravené účetními metodami.
Neziskové organizace v účetnictví
 
NNO účtují podle speciální jiné vyhlášky, než podnikatelé – Vyhláška č. 504/2002 Sb.
České účetní standardy pro NNO
Trochu jiná účtová osnova
Některé účty jsou stejné, některé mají u podnikatelů a nez. organizací jiný význam,
občas se liší postupy
Účtové osnovy se liší i typem nevýdělečné organizace
Obecně platí, že podle § 9 zákona o účetnictví jsou ÚJ povinny vést účetnictví v plném
rozsahu, zákon ale uvádí výjimky, které mohou vést ve zjednodušeném rozsahu – od
1.1.2016 např. občanská sdružení, které mají právní osobnost, církve, náboženské
společnosti, církevní instituce, o.p.s., nadační fondy, SJV
Příklady neziskových organizací účtujících podle vyhlášky 504/2002
vymezeno v § 2 uvedené vyhlášky. 

Použité oceňovací modely

Zapsaný spolek neeviduje žádný HIM a NIM v rámci subjektu . 

.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky
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