Příloha k účetní závěrce za rok 2017 dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Body dle § 30, odst. 1, pro které nemá účetní jednotka náplň, nejsou uvedeny

Bod

Položka
Název, sídlo, IČ a právní
forma účetní jednotky
Statutární orgán

Text
Pravý Hradec, z.s., Do Klecánek 385, 250 67 Klecany, IČ: 22673938,
spolek
Statutárním orgánem spolku je předsedkyně - Zdeňka Tomášová
Základní cíle spolku
Usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, vzdělávání a zachovávání
kulturních tradic města Klecany a jeho okolí.
Vytvořit prostor pro setkávání občanů všech věkových kategorií.
Propagovat a prosazovat principy občanské společnosti a trvale
udržitelného způsobu života a rozvoje města Klecany.
Napomáhat k integraci znevýhodněných skupin občanů do
společnosti i k jejich osobnostnímu rozvoji včetně přípravy na budoucí
povolání.
Hlavní činnosti
Organizovat ochotnická divadelní představení a koncerty, kde jako
účinkující budou především obyvatelé města Klecany.

a)
Poslání účetní jednotky

Organizování přednášek, masopustů, jarmarků a dalších oslav
vztahujících se k významným událostem a výročím města.
Organizování výchovných a relaxačních programů pro občany Klecan
a okolí: vzdělávací kurzy a kroužky pro děti, dospělé i seniory
(hudební výchova, výtvarná výchova, výuka jazyků, ochrana životního
prostředí, ekologie apod.).
Ve spolupráci s MÚ Klecany zvelebování a okrašlování města Klecany
a snaha o všestranný rozvoj města.
Vedlejší hospodářská činnost
Jediným účelem vedlejší činnosti je získávání finančních prostředků k
pokrytí nákladů hlavní činnosti. Jedná se o hlídání předškolních dětí a
drobný doplňkový maloobchodní prodej. Na tuto činnost má spolek
zřízeno od roku 2011 živnostenské oprávnění.

Zakládající členové
b)
Registrace
c)

Účetní období

Zakládajícími členy spolku jsou: Zdeňka Tomášová, Alena Václavíková,
Renata Kunclová, Blanka Laurychová a Eva Stanislavová. Nebyly
složeny žádné základní vklady do vlastního jmění
Ministerstvo vnitra ČR dne 25.10.2007, č.j.: VS/1-1/69132/07-R jako
občanské sdružení, které je ve smyslu nového občanského zákona
považováno za spolek. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 18226.
Kalendářní rok

Bod

Položka

d)

Účetní metody

h)

Dlouhodobý majetek

k)

Splatné závazky vůči SR

o)

p)

t)

Výsledek hospodaření

Zaměstnanci

Způsob zjištění základu
daně z příjmů

Text
Účetní jednotka vede podvojné účetnictví v plném rozsahu. Účetnictví
je vedeno na počítači dle platné metodiky pro neziskové organizace.
Účetní doklady jsou po skončení účetního období uloženy u
předsedkyně spolku. Provozní dotace a příspěvky města Klecany jsou
účtovány do výnosů až v okamžiku jejich použití. Použití daňové
úspory dle §20, odst. 7 je sledováno na podrozvahovém účtu. Na
podrozvahovém účtu je také evidován drobný dlouhodobý hmotný
majetek v pořizovací ceně od 5.000,- do 40.000,- Kč.
Účetní jednotka eviduje jako dlouhodobý hmotný majetek
keramickou pec pořízenou z darů. Hodnota této pece je 51 373 Kč,
oprávky účtované vůči vlastnímu jmění k 31.12.2017 činí 40 673 Kč.
Účetní jednotka nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo
zdravotního pojištění, ani žádné závazky vůči FÚ z titulu daní.
Účetní jednotka ukončila rok 2017 s účetním ziskem ve výši 29 tis. Kč.
Z této částky připadá na hlavní činnost ztráta 30 tis. Kč a na vedlejší
hospodářskou činnost zisk 59 tis. Kč. Pro účely daně z příjmů
právnických osob je výsledek hospodaření (po očištění o nedaňové
náklady, o neziskové činnosti a náklady a výnosy související s dary a
dotacemi) ve výši 201 tis. Kč.
Účetní jednotka měla v roce 2017 jednu pracovnici v pracovním
poměru. K zajištění svých aktivit uzavřela v roce 2017 celkem 38
dohod o pracovní činnosti, z toho se ve 36 případech jednalo o
dohody malého rozsahu. Dále uzavřela 57 jednorázových dohod o
provedení práce. S předsedkyní spolku, která má postavení
statutárního orgánu, byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti.
Celkový hrubý příjem z této dohody činil 84 tis. Kč. Mzdová evidence
je vedena na počítači.
V průběhu účetního období jsou náklady a výnosy účtovány na
jednotlivé činnosti (projekty) v rozdělení na hlavní a hospodářskou
činnost. Pro účely stanovení daňového základu jsou aktivity účetní
jednotky rozděleny do dílčích činností. Ztráta režijního střediska je v
rámci účetní závěrky rozdělena na jednotlivé činnosti v poměru k
přímým nákladům těchto dílčích činností a v poměru k tržbám za
vlastní výrobky a služby těchto dílčích činností. Předmětem daně z
příjmu jsou pouze hlavní činnosti ziskové a hospodářský výsledek z
vedlejší hospodářské činnosti. Takto stanovený daňový základ činil
201 tis. Kč. Účetní jednotka využila za rok 2017 možnost daňové úlevy
dle §20, odst. 7 o celou část daňového základu. Daňová úspora za rok
2017 činí 38 000 Kč. Tato úspora bude využita v následujícím období k
financování hlavní činnosti spolku. Daňová úspora za rok 2016 ve výši
36.100,- Kč byla celá využita v roce 2017 na pokrytí nákladů hlavní
činnosti.

Bod

Položka

Text
Přijaté dotace, příspěvky a dary:
1.Město Klecany podpořilo činnost spolku dvěma finančními
příspěvky na provoz v celkové výši 340 tis. Kč. Příspěvky byly využity a
Městu Klecany vyúčtovány. Nevyužitá část ve výši 31 995,20 Kč byla
Městu Klecany zaslána bankovním převodem v lednu 2018.
2. MŠMT poskytlo spolku dotaci na provoz šachového oddílu ve výši
46 tis. Kč. Nevyužitá část ve výši 1 480 Kč byla MŠMT zaslána
bankovním převodem v lednu 2018.

v)

Přijaté dary, dotace

3. Společnost ČEPS, a.s. poskytla spolku příspěvek ve výši 30 tis. Kč na
cestu Lakomých Barek do Finska.
4. Účetní jednotka obdržela jako dar vystoupení Baletní školy Olgy
Kyndlové a jednotlivců v hodnotě 16 tis. Kč (jednalo se o Dětskou mši
vánoční).
5. Účetní jednotka dále obdržela jako dar vystoupení umělců z
Vinohradského symfonického orchestru v hodnotě 166 tis. Kč (jednalo
se o Rybovu mši vánoční).
6. Účetní jednotka obdržela drobné finanční dary od fyzických i
právnických osob v celkové výši 95 530,- Kč. Tyto prostředky byly
využity na financování hlavní činnosti spolku a mimořádnou cestu
Lakomých Barek do Finska.

x)

Rozdělení zisku

Hospodářský výsledek roku 2016 ve výši 56 tis. Kč byl převeden do
vlastního jmění.

V Klecanech dne 28.3.2018
Podpisový záznam: Zdeňka Tomášová, předsedkyně spolku

