Spoleþnost pro Jizerské hory o.p.s.
U Jezu 10
460 01
Liberec 1
IýO 25916751

PĜíloha
dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

PĜíloha obsahuje alespoĖ informace o

a) vzniku právní subjektivity a místČ registrace, hlavním pĜedmČtu þinnosti, to je
poslání, ostatních þinnostech, statutárních orgánech a organizaþních složkách
s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zĜízeny
Vznik právní subjektivity : 23.2.1999
Místo registrace : RejstĜík obecnČ prospČšných spoleþností
Sídlo : U Jezu 10, 46001, Liberec 1
Název : Spoleþnost pro Jizerské hory o.p.s.
Právní forma : ObecnČ prospČšná spoleþnost
Poslání :
Hlavní þinnost :
*

realizace projektĤ k obnovČ pĜírodních a krajinných hodnot

*

organizace semináĜĤ a odborných setkání

*

organizace vzdČlávacích akcí

*

propagování strategie trvale udržitelného života

*

zprostĜedkování v oblasti výzkumu

*

poskytování služeb podporující rozvoj neziskového sektoru

DoplĖková þinnost :
*

poskytování služeb pro zemČdČlství a zahradnictví

*

lesnictví

*
poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ
lektorské þinnosti
*

reklamní þinnost

*

technické þinnosti v dopravČ

Statutární orgány :

ýlenové správní rady :
PĜíloha þ.1 – aktuální výpis z rejstĜíku obecnČ prospČšných spoleþností

ýlenové dozorþí

rady :

PĜíloha þ.1 – aktuální výpis z rejstĜíku obecnČ prospČšných spoleþností

v zápise z jednání správní rady jsou návrhy na zmČny þlenĤ, zmČny ještČ
nejsou zapsány v rejstĜíku

b) zakladatelích, zĜizovatelích, vkladech do vlastního jmČní, povaze a výši tČchto
vkladĤ a zápisu vkladĤ do pĜíslušného rejstĜíku,

Zakladatel : Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Vklad : 400.000,00 Kþ

c/

penČžní vklad

100% vklad je zapsán

úþetním období, použitých metodách, zpĤsobu zpracování úþetních záznamĤ,
zpĤsobech a místech jejich úschovy, aplikace obecných úþetních zásad,
zpĤsobech oceĖování a odpisování, pokud je jejich znalost významná pro
posouzení finanþní situace a výsledku hospodaĜení úþetní jednotky, odchylkách
od metod §7 odst. 5 zákona s uvedení vlivu na majetek a závazky, na finanþní
situaci a výsledek hospodaĜení úþetní jednotky, zpĤsobu stanovení oprávek
k majetku a zpĤsobu stanovení reálné hodnoty pĜíslušného majetku a závazkĤ,
zpĤsoby tvorby a výši vytvoĜených opravných položek a rezerv za uzavírané
úþetní období

úþetním období – rok
použité úþetní metody dle Vyhlášky 504/2002 Sb.
zpĤsobu zpracování úþetních záznamĤ - podvojné úþetnictví na programu Money
zpĤsobech a místech jejich úschovy - archivace v sídle firmy v tištČné podobČ
aplikaci obecných úþetních zásad - úþetnictví je vedeno podle zákona o úþetnictví a
pĜíslušných vyhlášek
zpĤsobech oceĖování a odpisování - zásoby nakupované – poĜizovacími cenami
hmotný a nehmotný majetek – poĜizovacími cenami
hmotný a nehmotný majetek vytvoĜený ve vlastní režii – spoleþnost nemá
cenné papíry a majetkové úþasti – spoleþnost nemá
pĜíchovky a pĜírĤstky zvíĜat – spoleþnost nemá
majetku a zpĤsobu stanovení reálné hodnoty pĜíslušného majetku a závazkĤ poĜizovacími cenami
odchylkách od úþetních metod podle §7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek

a závazky
spoleþnost nemá
zpĤsobu stanovení oprávek k vytvoĜených opravných položek a rezerv za uzavírané
úþetní období
nebylo použito

d)

d každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem
) sestavení úþetní závČrky podle §19 odst. 5 zákona
nenastala

e) zpĤsobech oceĖování použitých pro položky aktiv a závazkĤ vþetnČ toho, jak byly
stanoveny úpravy hodnoty, aĢ již pĜechodné nebo trvalé, a pĜepoþtena aktiva a
závazky v cizí mČnČ s uvedením použitého kursu k rozvahovému dni
vyhlašovaného ýeskou národní bankou

spoleþnost používá pevný kurz ýeské národní banky k 1.1. pĜíslušného roku

f) obchodnímu jménu nebo názvu jiných úþetních jednotek, v nichž úþetní jednotka
sama nebo prostĜednictvím tĜetí osoby jednající jejím jménem a na její úþet drží
podíl, jakož i výše základního kapitálu, fondĤ a zisku nebo ztráty této jiné úþetní
jednotky za minulé úþetní období

žádné podíly v jiných spoleþnostech nejsou

g) poþtu a jmenovité hodnotČ, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenČní v
úþetnictví a v úþetních výkazech, akcií nebo podílĤ upsaných bČhem úþetního
období s omezením schváleného vlastního kapitálu , aniž by to bylo v rozporu
s ustanoveními o jeho výši podle zvláštních právních pĜedpisĤ,

akcie ani podíly spoleþnost nemá

h) poþtu a jmenovité hodnotČ akcií nebo podílĤ, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu,
ocenČní v úþetnictví a v úþetních výkazech, každé tĜídy, to je druhu akcií nebo
podílĤ, existuje-li takových tĜíd, to je druhĤ více

akcie ani podíly spoleþnost nemá

i) existenci majetkových cenných papírĤ, vymČnitelných a prioritních dluhopisĤ nebo
podobných cenných papírĤ nebo práv, s udáním jejich poþtu a rozsahu práv, která
propĤjþují,

spoleþnost nemá

j) þástkách dlužených, které vznikly v daném úþetním období a u kterých zbytková
doba splatnosti k rozvahovému dni pĜesahuje pČt let, jakož i o výši všech dluhĤ
úþetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto úþetní jednotkou, s
uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádČjí oddČlenČ pro položku
každého vČĜitele podle struktury rozvahy (bilance),

spoleþnost nemá

k) celkové výši finanþních nebo jiných závazkĤ, které nejsou obsaženy v rozvaze
(bilanci),

spoleþnost nemá

l) výsledku hospodaĜení v þlenČní podle hlavní a hospodáĜské þinnosti a pro úþely
danČ z pĜíjmĤ
v korunách

hlavní þinnost pĜíjmy

1919039

hlavní þinnost výdaje

1988707

hlavní þinnost HV

-69668

hospodáĜská þinnost pĜíjmy 174400
hospodáĜská þinnost výdaje 126115
hospodáĜská þinnost HV

48285

správní þinnost pĜíjmy

0

správní þinnost výdaje

3449

správní þinnost HV

-3449

m) prĤmČrném evidenþním pĜepoþteném poþtu zamČstnancĤ podle zvláštního právního
pĜedpisu v þlenČní podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za úþetní období
v þlenČní podle výkazu zisku a ztráty u položek" A.III.9. Mzdové náklady"až"
A.III.13. Ostatní sociální náklady, "údaje o poþtu a postavení zamČstnancĤ, pokud
jsou zároveĖ þleny statutárních, kontrolních nebo jiných orgánĤ urþených statutem,
stanovami nebo jinou zĜizovací listinou,
v korunách
prĤmČrný pĜepoþtený poþet zamČstnancĤ

3,5

mzdové náklady

530809

civilní služba

35428

dohody

42800

sociální pojištČní

138015

zdravotní pojištČní

47774

žádný ze zamČstnancĤ není þlenem statutárních orgánĤ

n) výši stanovených odmČn a funkþních požitkĤ za úþetní období þlenĤm statutárních,

kontrolních nebo jiných orgánĤ urþených statutem, stanovami nebo jinou zĜizovací
listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvnČ sjednaných
závazkĤ ohlednČ požitkĤ bývalých þlenĤ tČchto orgánĤ, s uvedením celkové výše
pro každou kategorii þlenĤ,

nebyly vyplaceny žádné odmČny

o) úþasti þlenĤ statutárních, kontrolních nebo jiných orgánĤ úþetní jednotky urþených
statutem, stanovami nebo jinou zĜizovací listinou a jejich rodinných pĜíslušníkĤ v
osobách, s nimiž úþetní jednotka uzavĜela za vykazované úþetní období obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy,

spoleþnost nemČla

p) výši záloh a úvČrĤ, poskytnutých þlenĤm orgánĤ uvedeným v písmenu n), s
uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a pĜípadnČ proplacených þástkách, o
závazcích pĜijatých na jejich úþet jako urþitý druh záruky s uvedením celkové výše
pro každou kategorii þlenĤ,

spoleþnost nemČla

q) rozsahu, ve kterém byl výpoþet zisku nebo ztráty ovlivnČn zpĤsoby oceĖování
finanþního majetku v prĤbČhu úþetního období nebo bezprostĜednČ pĜedcházejícího
úþetního období; pokud takové ocenČní má závažný vliv na budoucí daĖovou
povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti,

spoleþnost nemČla

r) zpĤsobu zjištČní základu danČ z pĜíjmĤ, použitých daĖových úlevách a zpĤsobech
užití prostĜedkĤ v bČžném úþetním období, získaných z daĖových úlev v
pĜedcházejících zdaĖovacích obdobích, v þlenČní za jednotlivá zdaĖovací období
podle požadavku zvláštních právních pĜedpisĤ,

základ danČ z pĜíjmu se zjišĢuje z úþetního hospodáĜské výsledku, v daĖovém
pĜiznání se použije
§23/3a-6 výdaje hospodáĜské a správní þinnosti zvyšující základ danČ / Ĝ.30 / a
zároveĖ dle
§18/3-14 pĜíjmy hospodáĜské a správní snižující základ danČ / Ĝ.101 /

s) rozdílech mezi daĖovou povinností pĜipadající na bČžné nebo minulé úþetní období
a již zaplacenou daní v tČchto úþetních obdobích jen v pĜípadČ, že je tento rozdíl
významný; tato informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen
v pĜíslušné položce v rozvaze (bilanci),

spoleþnost nemá

t) každé významné položce, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých
je uvedení podstatné pro hodnocení finanþní a majetkové situace a výsledku
hospodaĜení úþetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají pĜímo ani nepĜímo
z rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou
též jejich pĜírĤstky a úbytky a zvlášĢ o významných položkách, které jsou v
rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými
položkami a ve výkazech nejsou samostatnČ vykázány, napĜíklad rozpis
dlouhodobých bankovních úvČrĤ vþetnČ úrokových sazeb a popis zajištČní úvČrĤ,
pĜijaté dotace na provozní úþely nebo na poĜízení dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku, ze státního rozpoþtu, rozpoþtu územních samosprávných celkĤ
nebo ze státních fondĤ s uvedením výše dotací a jejich zdrojĤ,

spoleþnost nemá

u) pĜehled o pĜijatých a poskytnutých darech, dárcích a pĜíjemcích tČchto darĤ, jednáli se o významné položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní pĜedpis,

PĜíloha þ.2

v) pĜehled o veĜejných sbírkách podle zvláštního právního pĜedpisu, uvedením úþelu a
výši vybraných þástek,

spoleþnost nepoĜádala žádnou veĜejnou sbírku

w) zpĤsobu vypoĜádání výsledku hospodaĜení z pĜedcházejících úþetních období,
zejména rozdČlení zisku.

spoleþnost provádí na základČ jednání správní rady a pĜevádí jej do fondĤ

