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Příloha k účetní závěrce - rok 2013 

 
Název účetní jednotky:  ČBF-Oblast Střední Morava, evidenční číslo ČBF 10 
Sídlo:    Bořivojova 235/1, 779 01 Olomouc 
IČ:     22709720 
Právní forma:  Občanské sdružení dle zákona 83/1990 Sb., 

organizační jednotka 
Předmět činnosti:   Tělovýchova a sport 
Rozvahový den:     31. 12. 2013 
Okamžik sestavení účetní závěrky:  18. 3.2014 
 
A) 
Registrace u MV ČR č:  MV-108843-2/VS-2012 
Hlavní předmět činnosti: zajištění všestranného rozvoje basketbalu na území ČR 
Statutární orgán:   Valná hromada /VH/ ČBF-Oblast Střední Morava 
 

C) 
Účetní období:    kalendářní rok 2013 
Zpracování účetních záznamů:  na PC - účetní software Notia Bussines 
Úschova účetních záznamů:  ústřední archiv ČUS, Praha 6 
Účetní metody:  obecné účetní zásady dle vyhl.504/2002Sb. a 

ČÚS pro účetní jednotky, které účtují dle 
504/2002 Sb..                                                                                        

Způsob oceňování aktiv a závazků:  pořizovací cena 
Odpisové metody:  majetek je účetně odpisován, pro výpočet odpisů 

se používá metodika rovnoměrného odpisování 
Opravné položky a rezervy účetní jednotka nevytváří  
O zásobách se účtuje dle varianty A/ 
 

E) 
Oceňování aktiv a závazků:  dle ustanovení § 24 a 25 zákona o účetnictví  
Způsob přepočtu údajů v cizí měně:  dle aktuálního směnného kursu ČNB - 
v případě nákupu nebo prodeje cizí měny jsou použity kurzy, za které byly tyto 
hodnoty prodány nebo nakoupeny 
 

G)  
splatné závazky veřejného zdravotního pojištění:  nejsou 
 

L) 
výsledek hospodaření dle jednotlivých druhů činností 
 
činnost výnosy náklady +zisk/-ztráta 
nezdaňovaná 240 228,- 256 385,- -16 157,- 
zdaňovaná 0,- 0 ,- 0,- 
celkem 240 228,- 256 385,- - 16 157,- 
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M) 
Průměrný počet pracovníků v roce 2013:   0                
Mzdové náklady – pouze OON:  86 000,-Kč 
Ostatní sociální náklady:     0,-Kč 
 
R) 
Způsob zjištění základu daně z příjmu : 
Nezdaňované náklady – viz. DAP odd.II 256 385,- 
Nezdaňované výnosy: 
DAP č.ř. 100 – dary  0,- 
DAP č.ř. 101 –  úroky z BÚ – není předmětem daně dle § 18 odst.4. c)   
          7,- 
- dotace ze státního rozpočtu – není předmětem daně dle §18, odst.4. b)  
 91 660,- 
- ostatní výnosy  - není předmětem daně dle §18, odst.4. a)    
 73 461,- 
DAP č.ř. 110: 
- členské příspěvky – osvobozeno dle §19, odst.1. a)  
 75 100,- 
DAP č.ř. 170 nezdaňované výnosy celkem 
  240 228,- 
 
Použité daňové úlevy: § 20, odst. 7 zákona 586/1992 Sb. - v roce 2013 nebyla 
použita daňová úleva 
 
U) 
Poskytnuté a obdržené dary, dárci a příjemci: 
Organizační jednotka v roce 2013 neobdržela ani neposkytla žádné dary 
 
W) 
Dle rozhodnutí VH z roku 2013 byl hosp. výsledek roku 2012 v hodnotě  -
3691,36 Kč převeden do nerozdělené ztráty minulých let / účet 932 účetní 
osnovy 
 
V Praze dne 18. 3. 2014 
 
Za účetní jednotku: Jaroslav Rozsíval 

          sekretář  
 


