Příloha účetnízávěrky za rok 2020
(zpracovánov souladu s vyhláškou č.5U/2OO2 Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů)
Obecné informace o organizaci:

účetníjednotky:Ochrana Klokočských skal, z. s.
Sídlo:
Zelená cesta 1704, 511 O1Turnov
Právníforma:
spolek
lČo:
49294661,
DlČ:
Cz4g2g466t
Název

H

lavní činnost:

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovlim svazkem občanů,v němž se sdružujímilovníci
historie, kultury, lidových tradic, ochrany přírody a krajiny k aktivníčinnostina jejich ochranu,
popularizacia k realizaci veřejně prospěšnéčinnostivoborech péčeo kulturnía přírodnídědictví,
jejich zachování, prezentace, ochrana a trvale udržitelný rozvoj na územíLibereckéhokraje a
geoparku Český ráj.
jšíčinnost:
OKS, z. s., je oprávněn provozovatvedlejšíhospodářskou činnostspočívajícíve
zprostředkování
obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, provozovánícestovníagentury a průvodcovskou
činnost v oblasticestovního ruchu, mimoškolnívýchovua vzdělávání, pořádáníkurzů, školenívč.

V e d le

lektorské činnosti, provozováníkulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařítení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, mimo oblast své
hlavníčinnosti, to vše dle stanoveného živnostenského oprávněnímivydaného Městským úřadem v
Tu rnově.
Organizace v r. 2020 nevykonávala vedlejšíčinnost.

účetníobdobí:

L2.2020
28.3.2021,
kalendářnírok

Nejvyššíorgán:

valná hromada

Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetnízávě rky:

31,.

Statutární orgán:

v,ýkonný výbor:

bor Hromád ko - předsed a výkon ného výboru do 24. 8. 2020
Miroslav Hlubuček - předseda výkonnéhovýboru od 24. 8. 2020
Miroslav Hlubuček - místopředseda výkonného výboru da 24. 8. 2020
Barbora Jaburková - místopředseda výkonného výboru od 24,8. 2020
Ondřej Rajcsányi - jednatel
Lu

Den zápisu do OR: 1.1,. 2014
Organizace ne má zaměstnance

lnformace o použitých účetníchmetodách, obecných účetníchzásadách a způsobech oceňování
Účetnízávěrka byla sestavena v souladu s ustanovením zákona 563/11993 Sb. o účetnictvíve znění
pozdějších předpisů,
Ú četn ívlikazy byly zpracová ny na pře de psaných tiskopisech,
V souladu s ustanovením §4odst, 8 zákona o účetnictvíbyla zpracována účtováosnova a provedeno
uspořádánípoložek účetnízávěrkya jejího obsahového vymezení. Organizace používá syntetické a
analytické účtyv čle ně n í, kte ré je potře bné pro sledování d ru hových nákladů a výnosů,

Oceněnía způsob účtovánízásob
Organizace účtujeo zásobách variantou

B.

