Příloha k účetní závěrce
za rok 2019
Rozvahový den nebo okamžik,
k němuž se účetní závěrka sestavuje:
Účetní období:

31.12.2019
7.8.2019 – 31.12.2019

Základní údaje:
Název společnosti:
Sídlo společnosti:
IČO:
Spisová značka:
Právní forma:
Předmět činnosti hlavní:

Předmět činnosti hospodářské:
Datum vzniku:
Statutární orgán:
Vklady do vlastního jmění:

Ernestína Velechovská, z.ú.
Čechova 906, 391 65 Bechyně
08386501
U 144 vedená u Krajského soudu v Č.Budějovicích
Ústav
podpora osobnostního rozvoje, podpora sebevzdělávání a
sebepoznání, zvyšování povědomí o zákonitostech života
zvyšování kvality života a úrovně vědomí - lektorská a
konzultační činnost v oblasti rozvoje osobnosti a
sebepoznávání, publikační a osvětová činnost, pořádání
školení, seminářů relaxačních a prožitkových setkání,
individuální podpora rozvoje osobnosti a vědomí těla,
podpora a realizace ozdravných pobytů, propagace a
podpora účelu založení ústavu
-----7.8.2019
ředitel Ernestína Velechovská
100 000,- Kč

Informace o účetních metodách a doplňující informace:
Používané účetní metody:
 Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění a Českých
účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti
podnikání.
Způsob zpracování účetních záznamů:
 Pomocí výpočetní techniky
Způsob a místo úschovy účetních záznamů:
 archiv společnosti Ernestína Velechovská, z.ú. v sídle společnosti
Způsob oceňování:
 dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách
 zásoby v pořizovacích cenách (cena pořízení a doprava)
 finanční investice v pořizovacích cenách

Způsob odpisování:
 společnost nemá hmotný majetek
Způsob stanovení oprávek k majetku:
 oprávky nebyly tvořeny
Způsob stanovení reálné hodnoty majetků a závazků:
 reálná hodnota nebyla použita
Způsob tvorby a výše opravných položek:
 opravné položky nebyly tvořeny
Způsob tvorby a výše rezerv:
 nebyly tvořeny
Odchylky od účetních metod na finanční situaci a výsledek hospodaření:
 žádné odchylky nenastaly
Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky:
 žádné změny nenastaly
Společnost nemá u jiné obchodní společnosti či družstva podíl na jejich základním kapitálu.
Pohledávky a závazky
 Pohledávky po lhůtě splatnosti –


Závazky po lhůtě splatnosti –

nejsou
nejsou

Údaje o počtu zaměstnanců a výše odměn a funkčních požitků:
 Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců – 0 zaměstnanců
 Mzdové náklady - 0 tis. Kč
 Zákonné sociální pojištění – 0 tis. Kč
Úvěry a půjčky:
 společnost nemá žádné úvěry
Cenné papíry:
 Společnost nevlastní žádné majetkové CP, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, akcie,
dlužné částky přesahující 5 let
Ostatní závazky a pohledávky:
 Společnost nemá žádné závazky a pohledávky sledované mimo účetnictví, ani
závazky, pohledávky kryté podle zástavního práva, nemá splatné závazky pojistného a
sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění.
 Výnosy ze zahraničí se nevyskytly, stejně tak jako pohledávky k obchodování
oceněné reálnou hodnotou.

Události po datu závěrky
 společnost prohlašuje, nenastaly žádné události po datu účetní závěrky, které by měly
vliv na vypovídací schopnost účetních výkazů.
Struktura tuzemských výnosů:
 Přijaté dotace – nejsou


Přijaté dary, nadační příspěvky (významné částky) - nejsou

Dne:
3.3.2020

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:
Ernestína Velechovská

