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1. Popis účetní jednotky

Název: Academy center o.p.s
Sídlo: Husitská 49/160, PSČ 130 00, Praha 3
Právní forma: 
IČ: 28384041
Rozhodující předmět činnosti: 
Datum vzniku účetní jednotky: 
Zdaňovací období: od 1.1.2013 do 31.12.2013
Rozvahový den: 31.12.2013
Okamžik sestavení účetní závěrky: 24.3.2014

 
Rozhodující p ředmět činnosti: p říprava a realizace vzd ělávacích projekt ů

 Datum vzniku spole čnosti: 16. 4. 2008

 Správní rada

 

předseda JUDr Lucie Ho řčičková   

člen .Ing Jozef Bogdan     

člen Vladimír Ševela     

      

            

 

zakladatel Ing. Josef Mráz

  

  Organiza ční struktura ú četní jednotky a její  zásadní zm ěny v uplynulém ú četním ob-
dobí:

 (Uveďte popis organizační struktury nebo přiložte organizační schéma společnosti, s uve-
dením nebo vyznačením změn.) nevyskytují se
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2.

3. Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a způsoby oceňování (III.)

 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě  zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí  ČR, kterými se stanoví postupy
účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

3.1. 1. Způsob ocenění majetku nevyskytují se

   1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvo řeného vlastní
činností (III.2.1.b) 

nevyskytuje se

 1.3. Ocenění cenných papír ů a podíl ů  (III.2.1.c) nevyskytuje se

 Ve sledovaném účetním období firma ne/vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které
oceňovala:

- nevyskytuje se

-

3.2. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) společnost nevlastní HIM

 

a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

 

  4. Opravné položky k majetku (III.2.5)nevyskytuje se

a) Opravné položky nebyly tvořeny.

  

3.3. 5. Odpisování (III.2.6) nevyskytuje se

 

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
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(Uveďte systém evidence, případně odpisování drobného dlouhodobého majetku, např. v zá-
vislosti na jeho hodnotě.)

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40000,- Kč  je účtován do nákladů společnosti  na
účet 501 - Spotřeba materiálu. (zatím se nevyskytoval)

  

Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek do 40000,--Kč  je účtován do nákladů společnosti na
účet 518 - Ostatní služby.

 

  

 6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7)

dle aktuálního kurzu ČNB

 

a) Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

:  

4. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.)

 

 

4.1. 2. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4)

 

2.1. Pohledávky po lh ůtě splatnosti  (IV.3.2.a)

 

Počet dnů Sledované období P ředchozí období

 Z obchodního
styku

Ostatní Z obchodního
styku

Ostatní

Do 30 0    

30 - 60 0    

60 – 90 0    

90 – 180 0    
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180 a více 0    

 

 

2.2. Závazky po lh ůtě splatnosti  (IV.3.4.a)

 

Počet dnů Sledované období Minulé období

 Z obchodního
styku

Ostatní Z obchodního
styku

Ostatní

do 30       0    

30 - 60 0    

60 - 90 0    

90 - 180 0    

180  a více 0    

 

  

 

Sestaveno dne: 

 

23.3.2014

 

 

 

Sestavil:

 

 

 

Hártlová

Podpis statutárního zástupce:
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