
Příloha  k  účetní  závěrce k 31.12.2010

dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Popis účetní jednotky

Název: Asociace pro pomoc handicapovaným dětem 
Sídlo: Křimická 756, Vejprnice, PSČ 330 27 IČO:  22845798

Právní forma: občanské sdružení
Občanské sdružení je zapsáno v registru Ministerstva vnitra 
pod čj.: VS/1-1/82241/10-R

Založení občanského sdružení: 5. listopadu 2010
Vznik občanského sdružení: 3. prosince 2010

Poslání účetní jednotky:
a) sdružovat rodiče a rodinné příslušníky handicapovaných dětí s neurologickým postižením,
    s mentálními nebo pohybovými vadami
b) uskutečňovat setkávání rodičů a rodinných příslušníků handicapovaných dětí za účelem vzájemné
    výměny informací a zkušeností
c) nakladatelská a vydavatelská informační činnost směřující ke zkvalitnění rehabilitační péče 
    o handicapované děti
d) pomoc handicapovaným dětem formou nákupu rehabilitačních pomůcek, přístrojů a zařízení včetně
    úhrady lázeňské, rehabilitační, popřípadě léčebné péče
e) zprostředkování odborných konzultací se specialisty
f)  spolupráce s jinými organizacemi za účelem naplnění cílů sdružení
g) pořádání benefičních kulturních, společenských a sportovních akcí.

Svoji činnost rozděluje účetní jednotka na hlavní činnost a hospodářskou činnost.
 - Hlavní činností je poslání účetní jednotky, za kterým byla zřízena.
 - Hospodářskou činností  je zejména provozování reklamy.

Zakladatelé občanského sdružení:
Marcel Šik
Lenka Šiková
Aneta Petráňová

Používáné účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Účetní období: kalendářní rok
v roce vzniku je účetním obdobím období od 3.12.2010 do 31.12.2010

Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě 
Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Způsob zpracování účetních záznamů:
 - na počítači, software Pohoda



Úschova účetních záznamů:
 - v sídle sdružení

Způsoby oceňování:
 - účetní jednotka oceňuje majetek a závazky v souladu s § 24 Zákona o účetnictví

Výsledek hospodaření k 31.12.2010

Výsledek hospodaření celkem v tis. Kč 30

   - z toho hlavní činnost v tis. Kč 0
   - z toho hospodářská činnost v tis. Kč 30

Průměrný evidenční počet zaměstnanců:
Účetní jednotka nemá zaměstnance.

Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům orgánů sdružení:
Účetní jednotka nestanovila žádné odměny.

Způsob zjištění základu daně z příjmů:
Účetní jednotka vycházela z účetního výsledku hospodaření, přičemž činnost je rozdělena na hlavní
a hospodářskou. Výsledek hospodaření byl pro účely stanovení daně z příjmů snížen o výnosy, 
které nejsou předmětem daně z příjmů a zvýšen o výdaje k této činnosti se vztahující.
Dále byl základ daně snížen dle § 20 odst.7) Zákona 586/1992 Sb.
Úsporou dosažené prostředky budou využity v souladu se zákonem pro činnosti, z nichž získané
příjmy nejsou předmětem daně, a to nejdéle v následujících třech zdaňovacích obdobích.
Úsporou dosažené prostředky činí částku: 5 700 Kč

Přehled o přijatých darech:
Sdružení přijalo finanční dary od fyzických osob a právnické osoby: 
Dar od fyzických osob činí: 0 Kč
Dar od právnické osoby činí: 108 000 Kč

Ve Vejprnicích dne 26.6.2011

Lenka Šiková - předsedkyně správní rady
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Podpis

user
Asociace



Rozvaha podle Přílohy č. 1
whlášky č. 504/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí:
l x přislušnému fin, orgánu

Rozvaha ve ziednodušeném rozsahu

k31.12.2010
( v haléřích )

!Čo

22845798

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Asociace pro pomoc handicapr
Křimická 756
Vejprnice
330 27

AKTlVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
úétního období

Stav k poslednímu
dni

a b 1 2

A" Dlouhodobý majetek celkem 1

I Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

ll. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3

lll. Dlouhodobý íinanční majetek celkem 4

lV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5

B. Krátkodobý majetek celkem 6 138 988,21
I Zásoby celkem 7

ll. Pohledávky celkem 8

lll. Krátkodobý íinanční majetek celkem 9 138 988,21
lV. Jiná aktiva celkem 10

Aktiva celkem 11 138 988,21

PAslVA ěíslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni

a b 3 4
A" Vlastni zdroje ce!kem 12 138 988,21
l. Jmění celkem í3 109 000,00
ll Výsledek hospodaření celkem 14 29 988,21
B. Cizizcltqe celkem 15

Rezervy celkem 16

ll Dlouhodobé závazky celkem 17

lll. Krátkodobé závazky celkem 18

lV. Jiná pasiva celkem 19
pasiva celkem 20 138 988,2,1

odesláno dne: Razítko:

Asociace pío pomoc' ňináiiapoúanýni dětem

Křimiďá 756, 33o 27 veipínice' 
Ě:228457*!

Podpis odpovědné
osoby:

V^
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Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Telefon:

okamžik sestavení:



Výkaz zisku a áraty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 50412002 Sb

Účetní jednotka doručí:
1 x přislušnému finančnimu

orgánu

VÝXIZZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

k 31.12.2g10
( v haléřích )

lčo

22845798

Název a sídlo úcetníjednotky

Asociace pro pomoc handicapr
Křimická 756
Vejprnice
330 27

Označení Název ukazatele čislo
řádku

činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A Náklady 1

l. Spotřebované nákupy celkem 2

ll. Služby celkem 3

lll. osobní náklady celkem 4

lV. Daně a poplatky celkem 5

ostatní náklady celkem 6 12,0o 12,00
Vl. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7

Vll. Posk)^nuté příspěvky celkem 8

Vlll. Daň z příjmů celkem 9

Náklady celkem 10 12,00 12,00

B. Výnosy 11

Tžby za vlastní Vtýkony a zboží celkem ,l2
30 000,00 30 000,00

ll. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem í3
lll. Aktivace celkem 14

lV. ostatní vrýnosy celkem 15 0,21 0,21
Tžby z prodeje majetku, zúčtování íezerv a
opravných položek celkem

,l6

Vl. Přijaté příspěvky celkem 17

Vll. provozní dotace celkem ,lB

Výnosy celkem 19 o,21 30 000,00 30 000,21

c. Výsledek hospodařeni před zdaněnim 20 -11,79 30 000,00 29 988,21

D. Výsledek hospodařeni po zdaněni 21 -11,79 30 000,00 29 988,21

odesláno dne:

Asociace pro pomoc' 
hanúicapoúanýrni dětem

lGmldíáff*''#i&v4emlce

Razitko: Podpis odpovědné
osoby:

, ,,' ./
Y .,__Lu -11 '4 /'},fi.

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování,.

Telefon:
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