Příloha k účetní závěrce
Praha12.net
k 31. 12. 2017

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31.
prosince 2017. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno
jinak.

Obecné údaje
Popis účetní jednotky
Název organizace:
Adresa:
IČ:
Právní forma:
Registrace:
Vznik právní subjektivity:
Předmět činnosti:

Praha12.net
Komořanská 178/35, Praha 12 Modřany, PSČ: 143 00
266 60 750
spolek
Městský soud v Praze oddíl L, vložka 14534
24. 03. 2004 (od 1.1.2014 změna z občanského sdružení na
spolek)
Šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér
ve společnosti.

Společnost nevyvíjela v roce 2017 vedlejší hospodářskou činnost.
Rozhodujícími výnosy jsou členské příspěvky osvobozené od daně.
Společnost nemá základní kapitál ani jiné kapitálové vklady.

Historie sloučení s jinými subjekty
k 1. lednu 2010:
° Sloučení s občanským sdružením Projekt HELL, o.s., IČ: 27020860
k 1. lednu 2011:
° Sloučení s občanským sdružením FoFrNET, o s., IČ: 2266909, reg. Ministerstvo vnitra ČR,
čj. VS/11/68646/07-R
° Sloučení s občanským sdružením CZFree.Net – Spojovycí.Net, o.s., IČ: 26654091, reg.
Ministerstvo
vnitra ČR, čj. VS/1 – 1/56445/04-R
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Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním
období
Organizační struktura spolku se nezměnila, na řízení společnosti se podílejí předseda, členové
Rady spolku a členové spolku.

Funkce
Předseda

Příjmení
Zenker

Jméno
Richard

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR č.504/2002 Sb., kterými se stanoví
postupy účtování a obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých není hlavním
předmětem činnosti podnikání zas účelem tvorby zisku.
Ocenění jednotlivých složek majetku a závazků se provádí způsoby stanovenými v § 25 ZÚ
pořizovacími cenami, do kterých se zahrnuje cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady.
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila
v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových
odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč je účtován přímo do nákladů společnosti na
účet 501008 – DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
Dlouhodobý nehmotný majetek nebyl pořizován. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je
účtován přímo do nákladů na účet 518010 – DDNM software.
Opravné položky k majetkovým účtům a opravné položky k pohledávkám dle zákona č.
593/1992 Sb., o rezervách se netvořily.
Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
Účetní jednotka používá pro účtování zásob metodu B.
Od 1.1.2015 bylo účetnictví organizace převedeno do FlexiBee.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky více než 36 měsíců po splatnosti ani nemá
žádné jiné pohledávky a závazky neuvedené v rozvaze.
Společnost nemá žádný majetek pronajatý, majetek zatížený zástavním právem nebo věcným
břemenem, majetek neuvedený v rozvaze a cizí majetek uvedený v rozvaze.
Členské příspěvky za rok 2017 činily celkem 6 607 tis Kč

Sestaveno dne:

Sestavil:

Podpis oprávněné osoby

26. června 2018

Ing. Martina Weczerková

Richard Zenker
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Změny vlastního kapitálu (v tis. Kč)
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Výsledek hospodaření
minulého období
-7
15
8
87
10
124 + 2, tj. 126
3 + 286 + 13, tj. 302
74
-20
-231
690

2016
2017

383
751

Zůstatek
účet 932

Datum: 26. června 2018
Sestavil: Ing. Martina Weczerková
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-7
22
30
117
127
253
555
629
609
378
1073

Výsledek hospodaření
běžného období
7
15
8
87
10
124
13
74
-20
-231
690
383

1 442
2 193

751
292

