Asociace jihočeských rodin, z.s.

Příloha k účetní závěrce podle vyhlášky č. 504/2002 sb.
k 31.prosinci 2017 :

01. Údaje o účetní jednotce
Zájmové sdružení : Asociace jihočeských rodin z.s.
Právní forma :

spolek

Sídlo :

Drhovle – Mladotice, Mladotice 61, PSČ 397 01

IČ:

04564251

Poslání spolku :
-všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje území Jihočeského kraje, zejména
pak města Písku a přilehlých obcí
-poskytování služby péče o děti předškolního věku
-rozvoj sportovního a kulturního cítění rodin
-podpora rozvedených rodičů, samoživitelů a samoživitelek, pěstounů, rodičů s
dětmi do 15 let věku a aktivity vedoucí ke zvyšování jejich zaměstnanosti a
uplatnitelnosti na trhu práce
-podpora aktivit na podporu a zachování funkce rodiny
-mezirezortní spolupráce subjektů
Datum vzniku :

05. prosince 2015

Rozvahový den :

31.12.2017

Statutární orgán - předseda :
Mgr. Jaroslava Králová
dat. nar. 22.12.1973
bytem Mladotice 61, 397 01 Drhovle
Popis organizační struktury účetní jednotky :
Za spolek jedná předseda samostatně
Nejvyšší orgán : valná hromada

Asociace jihočeských rodin, z.s.

02. Ekonomické ukazatele
Použité obecné účetní zásady :
- účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb.
a českými účetními standardy pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem
podnikání
Použité účetní metody :
- účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví, účetnictví je zpracováváno
účetním SW POHODA. Prvotní doklady i tiskové sestavy jsou archivovány v sídle
účetní jednotky
- způsob oceňování : majetek i závazky jsou oceňovány v souladu se zákonem o
účetnictví
- způsob odpisování : daňové odpisy se rovnají účetním, způsob odepisování je
rovnoměrný
- odchylky od věrného a poctivého obrazu účetnictví nejsou
- opravné položky nebyly stanoveny
- účetní jednotka nepoužívá cizí měny
- významné položky rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocené finanční a
majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, které nevyplývají přímo
z rozvahy, nejsou
- významné položky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu a pro hodnocené
finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, které
nevyplývají přímo z výkazu zisku a ztráty, nejsou
- zvláštní významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně
vykázány, nejsou
- pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti nejsou
- pronajatý majetek není
- ostatní významné události nejsou

