
















IČ: 06048099

oZnačeili

a b

Stav k pn,nínru dni ťičetníhó
obdObí

§tav k rjo§lednirnu dni účotniho
cbíjobí'

4

4E

lt]

17

1B

19

2a

zl

aa

ZJ

Závezky ke společnikúnr sdruženým ve spalečncsti

Závazky z pevných terminovanli,ch operací a opci

Jiné závazky

Krátkodobé úvěry

Eskontní ťrvérv

Vyiané krátkOdabÉ cluhopisy

Vlastní dluhcpisy

Dohadné účty pasivní |2 12

0statní krátkodobé íinanční r,ýpomoci 21
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Jiná pasiva celkem (§ouč€t B.lV.1, až B.lV.2.}

Výiaje příštích období

v}inos"v přišiích obdob j

PA§lvA CELKEM {A. + B.} 54 60
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Činnost
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1
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2

celkem

B,l.

1

Provozní dotace (B.1.1.)

provozní dotace

B.ll.

2

J

4

Přijaté příspěvky (součet B.l1.2. ažB.l1.4.| l03 l03
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary) 63 63

Přijaté členské příspěvky 40 40

B.IIl Tržby za vlastní výkony a za zboži

B,lV.

5,

6.

7.

B.

o

10.

Ostatní v,ýnosy (součet B.V1.5. až B.V1.10.) 5 5

Smluvni pokuty, úroky z prodlení, ostatni pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Výnosové úroky

Kursové zisky

zúčtování fondů

Jiné ostatní Výnosy 5 5

B.V.

11.

12.

13,

14.

15.

Tržby z prodeje majetku (součet B.V.1'l. až B.V.15.)

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tžby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VYNosY CELKEM (B.l. + B.ll. + B.lll. + B,lV. + B.V.) 108 108

Výsledek hospodaření před zdaněním 27 27

D- Výsledek hospodaření po zdanění 27 27
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Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma úěetní jednotky
PoLITICKÁ STRANA. POLITICKÉ HNUTj

Předmět podnikání
NN-44654-4/vs-2017

Osoba odpovědná za účetní závěrku fiméno a podpis) l
Jaroslav Bašta. předseda hnutí {1 " -I _
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přiiaté darv 63 53
Clenské
příspěvkv 45 18
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CeIkem 108 81 27 0
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Výnosy Přímé náklady Režijní
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HV do daň.
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10. Rozdě|ení nák|adů a výnosů (v tis, Kč)

].1. Odměna auditora

Odměna auditora za audit účetnízávěrky za rok202O činila 12 tis. Kč

12. předpoklad nepřetržitého trvání účetní iednotkv

Do dne sestavení účetní závěrky nenastaly žádné okolnosti, které by naznačovaly možnost
ukončení činnosti účetní jednotky.

13. Významné události, které nastalv po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nenastaly žádnévýznamné události, které by měli vliv na předkládanou
účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12.2020,
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