Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

Společnost priti developerské výstavb
K Dalejím 1180/6
Praha 5 - Hubočepy
152 00

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

03217116

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech
Aktiva celkem

c

1

Stav k posled. dni
účetního období
2

Součet B.I. až B.IV.

41

13

8

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

13

8

(221)

74

13

8

Součet A. až B.

85

13

8

Označení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.
A. II. 3.
B.

Cizí zdroje celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

Stav k posled. dni
účetního období

3

4

Součet A.I. až A.II.

86

11

7

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

11

7

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

-1

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

11

8

Součet B.I. až B.IV.

95

2

1

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

133

2

1

(383)

130

2

1

Součet A. až B.

134

13

8

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky

politické hnutí

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

16.04.2020

Předmět podnikání

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:

Společnost priti developerské výstavb
K Dalejím 1180/6
Praha 5 - Hubočepy
152 00

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

03217116

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 6.

Ostatní služby
Náklady celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

politické hnutí

Hospodářská

Celkem

5

6

7

Součet A.I.1. až A.I.6.

2

1

1

8

1

1

Součet A.I. až A.VIII.

39

1

1

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

-1

-1

ř. 62 - ř. 37

63

-1

-1

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

16.04.2020

Právní forma účetní jednotky

Hlavní

Předmět podnikání

Pozn.:

Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí
IČ 03217116

Příloha k účetní závěrce 2019

1.Obecná část
Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí (dále jen „hnutí“) je lokálním politickým
hnutím, které vzniklo registrací u Ministerstva vnitra dne 21.7.2014. Základním cílem hnutí je
zachování současného charakteru a ekologické hodnoty Prokopského údolí jako významného
krajinného prvku a místa intenzivní krátkodobé rekreace občanů, a to včetně dalších volnočasových
aktivit. Hlavním prostředkem dosažení tohoto cíle je kandidatura do komunálních voleb v Praze 5 a
aktivní účast v komisích a výborech této městské části. Dalším prostředkem je komunikace
s veřejností prostřednictvím facebookového profilu a osvětových a kulturních akcí v Prokopském
údolí. Hnutí spolupracuje s podobně smýšlejícími spolky, hnutími a osobami.
Hnutí sídlí na adrese K Dalejím 1180/6, 15200 Praha 5

2.Organizační struktura
Orgány hnutí jsou podle stanov členská schůze, výbor a kontrolní a smírčí komise.
Výbor hnutí je tříčlenný:
Předseda
Místopředseda
Člen

Tomáš Krčma
Jiří Hurdálek
Irena Čeledová

Hnutí eviduje 8 členů. Hnutí nevytváří žádné organizační složky.

3.Východiska pro vypracování účetní závěrky
Hnutí používá metody v souladu s účetními předpisy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb.,
vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, jejichž hlavní činnost
není podnikání.

4.Obecné účetní zásady
a)Dlouhodobý nehmotný majetek
Hnutí v běžném účetním období nedisponovalo dlouhodobým nehmotným majetkem
b)Dlouhodobý hmotný majetek
Hnutí v běžném účetním období nedisponovalo dlouhodobým hmotným majetkem
c)Finanční majetek
Zůstatek peněžních prostředků na účtech k 31.12.2019 činil celkem 8 tis .Kč.
d)Pohledávky
Hnutí v běžném účetním období neevidovalo žádné pohledávky
e)Vlastní jmění a fondy
Hnutí v běžném účetním období nevytvářelo vlastní jmění ani fondy

f)Devizové operace
Hnutí v běžném účetním období neprovádělo devizové operace
g)Přijaté a poskytnuté dary a příspěvky
Hnutí v roce 2019 nepřijalo ani neposkytlo žádné dary ani příspěvky.
h)Osobní náklady
Hnutí v běžném účetním období nemělo žádné zaměstnance

k)Následné události
Hnutí není známo, že by v období mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem, které by ovlivnily účetní závěrku.
l) Majetek nevykázaný v rozvaze
Hnutí nemělo k 31.12.2019 majetek, který není vykázaný v rozvaze.

V Praze dne 16.4.2020

……………………………………………………………
Ing. Tomáš Krčma
Předseda hnutí

………………………………………………………..
Ing. Tomáš Krčma
osoba odpovědná za účetní závěrku

