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příloha k roční účetní závěrce roku 2oL4

l.

Obecné údaje
Název a sídlo: Potápěčský klub Kotěhůlky, p.s.

987 54 Kotěhůlky, Jezerní 321
lčo: gszss+gzt
Právní forma: pobočný spolek
Předmět činnosti: sportovní, technická, výchovná, výuková a organizační činnost související se
sportovním potápěním
Organizační struktura: Členská schůze

Výbor
Revizní komise

ll.
lnformace o účetních metodách:
Spolek vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví a dle vyhlášky č.5O4l2Oa2
Sb. pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání ve znění platných
změn a doplňků.
Spolek nemá žádné přúmy, které jsou předmětem daně z příjmu.

ll l.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
1. Dlouhodobý majetek není evidován
2. Pohledávky z obchodního styku nejsou evidovány
3. Závazkyjsou celkem 123 Kč, z toho z obchodního styku 123 Kč ve splatnosti
4. Jiná pasiva - výnosy příštích období-členské příspěvky na rok 20].5 ve výší 123 Kč
5. Náklady a výnosy
Náklady spolku celkem 123 Kč

Výnosy spolku celkem LZ3Kč

Výsledek hospodaření spolku k31,12.201,4 činí zisk ve výší 123 Kč

6. Vlastní kapitál
Je tvořen od počátku založení spolku převody zisků nebo ztráty, které vzníkají z výsledku
hospodaření. Toto jmění je sledováno na účtu 901 a činí částku 123 Kč (bude zvýšeno po schválení
roční závěrky r.201,4 o částku zisku ve výši 123 Kč).

Josef Novák, předseda spolkuV Kotěhůlká ch 23.3.20t5


