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iktorinova  1210/8
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obočný spolek

A.  NÁKLADY
Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

1. Spotřebované nákupy

1.  Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

2.  Prodané zboží

3. Opravy a udržování

4.  Náklady na cestovné

5.  Náklady na reprezentaci

6. Ostatní služby

11. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9. Aktivace dlouhodobého majetku

111.  Osobní  náklady

10.  Mzdové  náklady

11.  Zákonné  sociální  pojištění

12.  Ostatní sociální  pojištění

13.  Zákonné sociální  náklady

14.  Ostatní sociální náklady

lv. Daně a poplatky

15.  Daně a poplatky

V. Ostatni náklady

16.  Smluvní pokuty,  Úroky z prodlení a ostatní pokuty a  penále

17.  Odpis nedobytné pohledávky

18.  Nákladové  úroky

19.  Kursové ztráty

20.  Dary

21.  Manka  a  škody

22.  Jiné ostatní náklady

Vl. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

23.  Odpisy dlouhodobého majetku

24.  Prodaný dlouhodobý majetek

25.  Prodané cenné papíry a podíly

27.  Prodaný materiál

28. Tvorba a použiti' rezerv a opravných položek

Vll. Poskytnuté přispěvky

28.  Poskytnuté členské při'sp.  a přísp. zúčtované mezi organizačními složkami

Vlll.  Daň z příjmů

29.  Daň  z  příjmu

Náklady celkem



8. VÝNOSY

Činnost

Hlavni Hospodářská Celkem
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1.  Provozni dotace1.Provoznídotace1'.přijatépřispěvky2.Přijatépříspěvky zúčtované mezi organizačními složkami3.Přijatépříspěvky(dary)4.Přijatéčlensképříspěvky111.Tržbyzavlastnivýkonyazazbožílv.Ostatnívýnosy5.Smluvnipokuty,úrokyzprodlení,ostatnipokutyapenále6.Platbyzaodepsanépohledávky7V'nosovéúroky

1
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•y8.Kursové zisky9Zúčtovánífondů

10.  Jiné ostatní výnosyV.Tržbyzprodejemajetku11.Tržbyzprodejedlouhodobého nehmotného a hmotného majetku12.Tržbyzprodejecennýchpapírůapodílů13.Tržbyzprodejemateriálu14.Výnosyzkrátkodobéhofinančníhomajetku15.VýnosyzdlouhodobéhofinančníhomajetkuVýnosycelkem
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AKTIVA                                                                                                                                   řČíslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu

ádky dni účet. období dni  účet.  období

A.  Dlouhodobý  majetek celkem1.Dlouhodobýnehmotnýmajetek celkem1.Nehmotnévýsledkyvýzkumuavývoje2.Software3.Ocenitelnápráva4.Drobnýdlouhodobýnehmotnýmajetek5.Ostatnídlouhodobýnehmotnýmajetek6.Nedokončenýdlouhodobýnehmotnýmajetek7.Poskytnutézálohynadlouhodobýnehmotnýmajetek11.Dlouhodobýhmotnýmajetekcelkem1Pmk 001

002

003
004
005
006
007
008
009
010

011.     Oze      y2.Umělecká díla,  předměty a sbírky3.Stavby4.Hmotnémovitévěciajejichsoubory5.Pěstitelskécelkytrvalýchporostů6.Dospělázvířataajejichskupiny7.Drobnýdlouhodobýhmotnýmajetek8.Ostatnídlouhodobýhmotnýmajetek9.Nedokončenýdlouhodobýhmotnýmajetek10.Poskytnutézálohynadlouhodobýhmotný majetek111.Dlouhodobýfinančnímajetekcelkem1.Podíly-ovládanáneboovládajícíosoba2.Podíly-podstatnývliv3.Dluhovécennépapírydrženédosplatnosti4.Zápůjčkyorganizačnimsložkám5.Ostatnídlouhodobézápůjčky6.Ostatnidlouhodobýfinančnímajeteklv.Oprávkykdlouhodobémumaj.celkem1.Oprávkyknehmotnýmvýsledkůmvýzkumuavývoje2.Oprávkyksoftwaru3.Oprávkykocenitelnýmprávům4.Oprávkykdrobnémudlouhodobémunehmotnémumajetku5.Oprávkykostatnímudlouhodobémunehmotnémumajetku6.Oprávkykestavbám7.Oprávkyksamostatnýmhm.movitýmvěcemasouborůmhm.  movitých věc8.Oprávkykpěstitelskýmcelkůmtrvalýchporostů9.Oprávkykzákladnímustáduatažnýmzvířatům10.Oprávkykdrobnémudlouhodobémuhmotnémumajetku11.Opíávkykostatnímudlouhodobémuhmotnémumajetku
012

013

014

015

016

017

018

019

020
021

022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

032
033
034

í035

036
037
038
039



8.  Krátkodobý  majetek celkem1.Zásobycelkem1.Materiálnaskladě2.Materiálnacestě3.Nedokončenávýroba4.PolotovaryvlastnívýrobyV'bk 040
041

042
043044

045

0465.    yro    y6.Mladáa ostatní zvířata a jejich skupiny7.Zbožínaskladěavprodejnách8.Zbožinacestě9.Poskytnutézálohynazásobyhldáklkem
047
048
049

050

051
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lI.PO     e      vyce1.OdběrateléSěkk.nkasu
052
0532.     m   ny     '3.Pohledávky za eskontované cenné papiry4.Poskytnutéprovoznizálohyt'hldávk
054
055

0565.Ostanipo   e          yPhld'kzaměstnanci
0576.     o   e   av  yza7.Pohledávkyza institucemi soc. zabezpečení a veřejného   zdravot. pojištění8.Daňzpříjmu9.Ostatnípřímédaně10.Daňzpřidanéhodnoty11.Ostatnídaněapoplatky12.Nárokynadotaceaostatnízúčtovánísestátnímrozpočtem13.NárokynadotaceaostatnízúčtovánísrozpočtemorgánůÚSC14.Pohledávkyzaspolečníkysdruženýmivespolečnosti15.PohledávkyzpevnýchtermínovanýchoperacíaopcÍ16.Pohledávkyzvydanýchdluhopisů17.Jinépohledávky18.Dohadnéúčtyaktivní19.Opravnápoložkakpohledávkám111.Krátkodobýfinančnímajetekcelkem1.Peněžníprostředkyvpokladně2.Ceniny3.Peněžniprostředkynaúčtech4.Majetkovécennépapírykobchodování5.Dluhovécennépapírykobchodování6.Ostatnícennépapíry7.Penízenacestělv.Jináaktivacelkem1.Nákladypříštíchobdobí2.PříjmypříštíchobdobíAKTIVACELKEM
058
059

060
061

062
063
064
065
066

067

068

069

070
071

072

073

074
075

076

077

078

079

080

081

082



PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 083

1. Jmění celkem 084

1.  Vlastní jmění 085

2.  Fondy 086

3.  Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 087

11. Výsledek hospodaření celkem 088

1.  Účet výsledku  hospodaření 089

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím  řízení 090

3.  Nerozdělený zisk,  neuhrazená ztráta minulých  let 091

8. Cizi zdroje celkem 092

1. Rezervy celkem 093

1 .  Rezervy 094

11. Dlouhodobé závazky celkem 095

1.  Dlouhodobé  úvěry 096

2.  Vydané dluhopisy 097

3. Závazky z pronájmu 098

4.  Přijaté dlouhodobé zálohy 099

5.  Dlouhodobé směnky k úhradě 100

6.  Dohadné účty pasivní 101

7. Ostatní dlouhodobé závazky 102

111. Krátkodobé závazky celkem 103

1 .  Dodavatelé 104

2.  Směnky k úhradě 105

3.  Přijaté zálohy 106

4.  Ostatni' závazky 107

5. Zaměstnanci 108

6. Ostatni závazky vůči zaměstnancům 109

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního poj. 110

8.  Daň z příjmu 111

9.  Ostatní přímé daně 112

10.  Daň z přidané hodnoty 113

11.  Ostatní daně a poplatky 114

12. Závazky ze vztahu ke státnímu  rozpočtu 115

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů  územních samosprávných celků 116

14. Závazky z upsaných  nesplacených cenných papírů a podílů 117

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcÍ 119

17.  Jiné závazky 120

18.  Krátkodobé úvěry 121

19.  Eskontni' úvěry 122

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123

21.  Vlastní dluhopisy 124

22.  Dohadné  účty pasivní 125

23.  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126

lv. Jiná pasiva celkem 127

1.  Výdaje příštích  období 128

2.  Výnosy příštích  období 129

PASIVA CELKEM 130



Pozn.:



Příloha k účetní závěrce společnosti Správňáci,
pobočný spolek Ďáblové Praha za účetní období

01.01 L2020  i 31.12,2020
Název účetní jednotky je:             Správňáci,  pobočný spolek Ďáblové praha
Účetní jednotka je zapsána (registrována) u MS Praha
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetní jednotka používá odpisy shodné s daňovými odpisy.
Účetní jednotka nevytváří opravné  položky ani  rezervy.
Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou  8.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná
událost.

Účetní jednotka nepoužívá cizí měnu.

Účetní jednotka nemá přímý ani  nepřímý podíl na jiných  společnostech.

Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni Žádné splatné závazky pojistného na sociálním
zabezpečení a příspěvku  na státni politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a
evidované daňové nedoplatky u  místně příslušných finančních orgánů.

Účetní jednotka nemá žádné akcie nebo podíly.

Účetní jednotka nemá žádné majetkové cenné papíry,  vyměnitelné ani prioritní dluhopisy ani
podobné cenné papíry nebo práva.

Účetní jednotka nemá Žádné závazky splatné déle než za pět let.
Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté plnohodnotnou zárukou
Účetni jednotka nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.

Hospodářský výsledek hospodaření z hlavní činnosti je  18,12;
z hospodářské Činnosti je 0  KČ.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 0,00.
Počet Členů statutárních a kontrolních orgánů,  kteří jsou zároveň zaměstnanci je 0.
Osobni  náklady činí 0,00.
Ostatní sociální  náklady  Činí 0,00.
Výše odměn a funkčních  požitků Členům statutárních a kontrolních orgánů z titulu jejich funkce
Činí 0,00

právni forma:                                        Spolek

E%Se'tán|íj:dúnčo:inaí;er8#u#enás,eáJiínc?Shtousvpeoddeánřškvoeusčt:nnn°oVs€Ch
žádnou.
Statutárním orgánem je předseda lng.  Miloslav Fuček
sídlo  Účetní jednotky je:
Viktorinova  1210/8
Praha 4 -Nusle
140 00

Základ daně z příjmů byl stanoven jako součet kladných  hospodářských výsledků (zisků)
jednotlivých akcí hlavní Činnosti  plus hospodářský výsledek z hospodářské Činnosti zvýšený o
nedaňové náklady těchto akcí. Vzhledem k tomu, že účetní odpisy jsou shodné s daňovými,
nebylo nutné v tomto směru provádět úpravy.  Při stanovení základu daně bylo využito odčitatelné
položky dle § 20 odst.  (7) zákona o daních z příjmů.



Prostředky takto získané v minulém účetním období byly využity  na pokrytí ztrát hlavní činnosti v
jejich  plné  výši.

Daňová povinnost za  minulé Účetní období Činí 0,00
Daňová povinnost za sledované účetní období 0,00
Zaplacená daň za minulé účetní období činí 0,00
Zaplacená daň za sledované účetní období Činí 0,00

Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty,  u kterých je uvedení podstatné pro
hodnocení finanční a majetkové situace nejsou žádné
Dlouhodobé bankovní úvěry jsou ve výši 0,00  KČ s úrokem 0 % a jištěním žádným.
Členové statutárních a kontrolních orgánů a jejich rodinných  příslušníků ve firmách,  s nimiž
účetni jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy  nebo jiné smluvní
vztahy:
lng.  Miloslav  Fuček -fakturováno za tisk a skenování materiálů  180,--Kč.

Výše záloh a úvěrů,  poskytnutých členům statutárních a kontrolních orgánů 0 KČ s úrokem 0 %.

Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku.

Přehled  přijatých  provozních dotací:
Ďáblové praha, Z S         200ioo        Pt:tř?:seo:as8%Va°szn: á:ef:r8ůcb:o:':npsr#a| 2ř:Spěvků °d č'en{

Přehled  přijatých  darů:
žádné dary nebyly  přijaté

Přehled  přijatých  investičních dotací:
žádné investiční dotace nebyly přijaty.

Přehled o veřejných  sbírkách:
Žádné veřejné sbírky nebyly  uspořádány.

Zisky z předcházejících  účetních období  byly částečně použity  na realizaci  hlavní Činnosti v
letošnim roce, Částečně ponechány jako nerozdělený zisk pro činnost v dalších obdobích.

Ďáblové praha, z.s.          200,00         Dotace na provoz + refundacečlenských příspěvků od členů,
\ ,,,, \,+*   r,..J_`J_''   r'_'__'''___    _1_  __   _

Miloslav Fuček
Vypracoval:
Praha     13.01.2021
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Zpracováno účetním softwarem OKbase One 3.40


