Příloha účetní závěrky za rok 2019
(zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Obecné informace o organizaci:
Název účetní jednotky:
Ochrana Klokočských skal, z. s.
Sídlo:
Zelená cesta 1704, 511 01 Turnov
Právní forma:
spolek
IČO:
49294661
DIČ:
CZ49294661
Hlavní činnost:
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují milovníci
historie, kultury, lidových tradic, ochrany přírody a krajiny k ak vní činnos na jejich ochranu,
popularizaci a k realizaci veřejně prospěšné činnos v oborech péče o kulturní a přírodní dědictví,
jejich zachování, prezentace, ochrana a trvale udržitelný rozvoj na území Libereckého kraje a
geoparku Český ráj.
Vedlejší činnost:
OKS, z. s., je oprávněn provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající ve zprostředkování
obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, provozování cestovní agentury a průvodcovskou
činnost v oblas cestovního ruchu, mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení vč.
lektorské činnos , provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, mimo oblast své
hlavní činnos , to vše dle stanoveného živnostenského oprávněními vydaného Městským úřadem v
Turnově.
Organizace v r. 2019 nevykonávala vedlejší činnost.
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:
Účetní období:

31. 12. 2019
28. 3. 2020
kalendářní rok

Nejvyšší orgán:

valná hromada

Statutární orgán:

výkonný výbor:
LUBOR HROMÁDKO – předseda
MIROSLAV HLUBUČEK – místopředseda
a jednatel:
ONDŘEJ RAJCSÁNYI

Den zápisu do OR: 1. 1. 2014
Organizace nemá zaměstnance.
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s ustanovením zákona 563/11993 Sb. o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů.
Účetní výkazy byly zpracovány na předepsaných skopisech.
V souladu s ustanovením §4 odst. 8 zákona o účetnictví byla zpracována účtová osnova a provedeno
uspořádání položek účetní závěrky a jejího obsahového vymezení. Organizace používá synte cké a
analy cké účty v členění, které je potřebné pro sledování druhových nákladů a výnosů.
Ocenění a způsob účtování zásob
Organizace účtuje o zásobách variantou B.
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Ocenění a způsob účtování dlouhodobého majetku
Limit pro stanovení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který se účtuje na účty účtové
třídy 0, je stanoven takto:
dlouhodobý hmotný majetek
40 000,- Kč včetně

dlouhodobý nehmotný majetek
60 000,- Kč včetně.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek s cenou nad 1 000,- Kč zařazuje organizace do opera vní
evidence a účtuje do nákladů.
Organizace v r. 2019 nevlastnila dlouhodobý majetek.
Opravné položky k majetku a tvorba rezerv
Organizace neshledala důvody pro vytvoření opravných položek k majetku.
Organizace nevytváří rezervy.
Odepisování dlouhodobého majetku
Organizace v r. 2018 nevlastnila dlouhodobý majetek.
Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu
Ve sledovaném účetním období byla v účetnictví zaznamenána jedna měna: Kč
Doplňující informace k rozvaze
Stálá ak va organizace nemá.
Oběžná ak va tvoří:
• zásoby suvenýrů
• peníze v pokladně
• peníze na běžném účtě
Pasiva tvoří:
• závazky vůči dodavatelům
• půjčky členů na činnos organizace
• vlastní jmění
Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty
Organizace člení náklady podle druhů a dále analy ckým členěním nákladových účtů každý druh
podrobněji, podle potřeby organizace a podle daňové uznatelnos /neuznatelnos .
Organizace v r. 2019 obdržela dotaci od KÚLK ve výši 15 000,- Kč, která byla v souladu s podmínkami
dotací zcela vyčerpány v r. 2019. Ostatní výnosy tvoří zejména účastnické poplatky, vstupné a výnosy
z hlavní činnos .
Hospodářský výsledek společnos činí
-60 122,20 Kč.
Ostatní informace
Organizace nepronajímá majetek, nemá majetek za žený zástavním právem ani věcným břemenem.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné událos .
Veškeré doklady a dokumenty jsou archivovány v sídle organizace.
Organizace neprovozuje veřejnou sbírku.
Organizace nepodléhá povinnému auditu.
Zpracovala: Ing. Helena Sasová 30. 3. 2020
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Za organizaci: Miroslav Hlubuček - místopředseda

