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Název ú etní jednotky: BF-Oblast St ední Morava, eviden ní íslo BF 10 
Sídlo: Bo ivojova 235/1, 779 01 Olomouc 

: 22709720 
Právní forma: spolek 

edm t innosti: T lovýchova a sport 
Rozvahový den: 31. 12. 2015 
Okamžik sestavení ú etní záv rky: 10. 3.2016 
 
A) 
Registrace: M stský soud v Praze: L52192 
Hlavní p edm t innosti: zajišt ní všestranného rozvoje basketbalu na území R 
Statutární orgán: valná hromada /VH/ BF-Oblast St ední Morava 
 
 C) 

etní období: kalendá ní rok 2015 
Zpracování ú etních záznam : na PC - ú etní software Notia Bussines 
Úschova ú etních záznam : úst ední archiv US, Praha 6 

etní metody: obecné ú etní zásady dle vyhl.504/2002Sb. a ÚS pro ú etní jednotky,  
které ú tují dle 504/2002 Sb..                                                                                         
Zp sob oce ování aktiv a závazk : po izovací cena 
Odpisové metody: majetek je ú etn  odpisován, pro výpo et odpis  se používá metodika 
rovnom rného odpisování 
Opravné položky a rezervy ú etní jednotka nevytvá í  
O zásobách se ú tuje dle varianty A/ 
 
E) 
Oce ování aktiv a závazk : dle ustanovení § 24 a 25 zákona o ú etnictví  
Zp sob p epo tu údaj  v cizí m : dle aktuálního sm nného kursu NB - v p ípad  nákupu 
nebo prodeje cizí m ny jsou použity kurzy, za které byly tyto hodnoty prodány nebo 
nakoupeny   
 
G) splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní: nejsou 
 
L) 
výsledek hospoda ení dle jednotlivých druh inností 
 
innost výnosy náklady +zisk/-ztráta 

nezda ovaná 218 416,- 277 118,-   -58 702,- 
zda ovaná   0,-    0 ,-      0,- 
celkem 218 416,- 277 118,-   -58 702,- 
 
M) 
Pr rný po et pracovník  v roce 2015: 0                
Mzdové náklady – pouze OON    91 000,-K  
Ostatní sociální náklady     0,-K  
 
 
 



íloha k ú etní záv rce - rok 2015 

 2 

R) 
Zp sob zjišt ní základu dan  z p íjmu : 
Nezda ované náklady – viz. DAP odd.II      277 118,- 
Nezda ované výnosy: 
 
DAP . 101  
- dotace ze státního rozpo tu – není p edm tem dan  dle §18, odst.4. b)  96 660,- 
- ostatní výnosy  - není p edm tem dan  dle §18a,   30 810,- 
  
DAP . 110: 
- lenské p ísp vky – osvobozeno dle §19   91 000,- 
 
DAP . 120: 
-úrok z BÚ zdan né srážkovou daní    6,- 
 
DAP . 170 nezda ované výnosy celkem 218 416,- 
 
Použité da ové úlevy: § 20, odst. 7 zákona 586/1992 Sb. - v roce 2015 nebyla použita da ová 
úleva  
  
U) 
Poskytnuté a obdržené dary, dárci a p íjemci: Spolek v roce 2015 neposkytl ani neobdržel 
žádné dary 
 
W) 
Dle rozhodnutí VH z roku 2015 byl hosp. výsledek roku 2014 v hodnot    60 569 K       
 p eveden do nerozd leného zisku minulých let / ú et 932 ú etní osnovy 
 
V Praze dne 10. 3. 2016 
 
 
Za ú etní jednotku: Jaroslav Rozsíval 

        sekretá   


