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1. Údaje z přílohy k účetní závěrce
Podíly ve sdruženích, účetní období, změny
Sdružení nemá podíly v jiných účetních jednotkách.
Účetním obdobím je hospodářský rok 1.9.2012 – 31.8.2013. V červnu roku 2013 došlo ke změně sídla
sdružení a byla zvolena prezidentkou sdružení paní Mgr. Miluši Petrovou
Účetní metody, způsoby oceňování i odpisování
Sdružení účtuje v soustavě účetnictví a využívá směrnou účetní osnovu a české účetní standardy pro účetní
jednotky, pro které hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Při rozdělení výnosů na nákladů na hlavní a hospodářskou činnost bere účetní jednotka v potaz zákon o
daních z příjmů a stanovy sdružení. Výnosy a náklady k jednotlivým činnostem jsou odděleně sledovány na
analytických účtech.
Nakoupený majetek byl oceňován pořizovacími cenami, o zásobách a majetku pořízeném ve vlastní režii
nebylo účtováno.
Pro drobný dlouhodobý majetek byl stanoven účetní odpis dle interních směrnic sdružení.
Zaměstnanci, cizí měny
Průměrný počet zaměstnanců (včetně dohod o provedení práce) byl 4, osobní náklady a náklady na odměny
byly ve výši 1 268 tis. Kč.
Splatné závazky na sociálním a zdravotním pojištění ze srpnových mezd k 31.8. 2012 nebyly žádné, veškeré
závazky byly před koncem měsíce srpna vyrovnány.
K účtování o cizích měnách byl použit kurs ČNB.
Ostatní údaje
Dlužné částky, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému
dni přesahuje pět let, jsou nulové.
Jednotka neeviduje majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy nebo podobné cenné papíry
ani akcie.

2. Vybrané výnosy a náklady z Výkazu zisků a ztrát k 31.8.2013

Druh výnosu

Činnost

Částka

Tržby z prodeje zboží

hospodářská

49 862,21 Kč

Odvod startovného ze soutěží

hospodářská

1 170 915,28 Kč

Školení

hospodářská

Tržby z reklam

hospodářská

1 441 991,85 Kč

Dodatečné přihlaš. soutěžních jednotek

hospodářská

14 939,28 Kč

Členské příspěvky

hlavní

Poznámka

167 143,55 Kč 8.-9.9.2012, 1.12.2012

3 111 000,00 Kč Sezóna 2012-2013

3. Rozbor výnosů a nákladů hospodářské čínnosti k 31.8.2013
Částka výnosů na hospodářskou činnost je v roce 2012-2013 tvořena jednak tržbami za prodej zboží,
startovným, dále výnosy ze školení a výnosy z reklamy dle smluv o spolupráci a reklamě.

Prodej zboží
V roce 2012 a 2013 bylo prodáváno zboží, pořízené v minulých letech a to zejména na stánku na soutěžích.

Prodej zboží
Výnosy z prodeje zboží
Náklady na pořízení zboží
Náklady na prodej na stáncích
Výsledek z prodeje zboží

49 862,21 Kč
30 785,97 Kč
8 646,00 Kč
10 430,24 Kč

Výnosy ze školení
Výnosy ze školení dosáhly celkem částky 167 143,55 Kč.
Níže uvádíme tabulku výnosů a nákladů na jednotlivá pořádaná školení:

Školení realizovaná v sezoně 2012-2013
výnosy a náklady na jednotlivá školení pro účely daně z příjmů

Školení 8.-9.9.2012
Školení 1.12.2012
Celkem k 31.8.2012

Výnosy
Zdanitelné náklady
155 344,02 Kč
252 024,18 Kč
11 799,53 Kč
13 000,00 Kč
167 143,55 Kč
265 024,18 Kč

Ztráta
-96 680,16 Kč
-1 200,47 Kč
-97 880,63 Kč

Náklady dle účetnictví – veškeré i daňově neuznatelné

Číslo účtu
513101
518101
521102

Název účtu
občerstvení na školení
Ubytování, pronájmy, odměny školitelů
Náklady na školitele – dohody
Celkem

Obrat
7 137,00 Kč
256 791,18 Kč
8 233,00 Kč
272 161,18 Kč

Název účtu
Tržby ze školení
Celkem

Obrat
167 143,55 Kč
167 143,55 Kč

Výnosy dle účetnictví
Číslo účtu
602002

Všechna školení sezóny 2012-2013 byla ztrátová. Nepodléhají tedy zdanění daní z příjmů.

Výnosy ze startovného a z dodatečného přihlašování na soutěžích
Další položkou je startovné ve výši 1 170 915,28 Kč a výnosy z dodatečného přihlašování na soutěžích
ve výši 14 939,28. Náklady uplatněné na tuto hospodářskou činnost byly určeny dle dále uvedeného:

Stanovení nákladů na startovné
Metodika klíčování nákladů na hospodářskou a hlavní činnost u startovného
Vzhledem k tomu, že přesná evidence nečlenů již neprobíhá tak, jako v minulých letech,
zvolili jsme novou váhu pro klíčování nákladů, která vychází z poměru mezi utrženými členskými
příspěvky a součtem tržeb ze startovného a dodatečného přihlašování.

Stanovení poměru
členské příspěvky
startovné a dod. přihlašování
celkem
klíčový poměr

tržby
3 111 000,00 Kč
1 185 854,56 Kč
4 296 854,56 Kč
0,28

Jako klíč pro stanovení nákladů na startovné použijeme výše stanovený poměr, tj. Koeficient 0,28.
Nákladové účty související s provozem soutěží
Vzhledem k tomu, že se mění struktura soutěžících, byly do klíčování přidány oproti loňským letům další účty,
zejména náklady na komisaře a mandatáře, neboť jejich činnost nepochybně zahrnuje rozhodování a práci, která
s pořádáním soutěží souvisí a dále účetní služby.
název

středisko

analytický účet

mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
internet
hosting, IT služby, weby
pronájem kancel. Brno vč. služeb
telefony
účetnictví
mandatáři a komisaři
cestovné mandatářů a komisařů
celkem

správní,soutěž.
správní,soutěž.
správní,soutěž.
správní,soutěž.
správní
správní,soutěž.

521001
524000
518014
518011-13
518001
518020
518023
518022
512002

poměrná část na
hospodář. činnost
653 184,00 Kč
180 267,03 Kč
200 099,00 Kč
55 223,72 Kč
21 649,68 Kč
5 974,92 Kč
205 978,20 Kč
56 846,28 Kč
123 808,00 Kč
34 168,78 Kč
155 414,79 Kč
42 891,69 Kč
111 000,00 Kč
30 634,00 Kč
719 400,00 Kč
198 541,46 Kč
142 670,00 Kč
39 374,35 Kč
2 333 203,67 Kč
643 922,24 Kč
celkem

Z výše uvedeného vyplývá, že daňové náklady související s odvodem startovného a přihlášení
643 922,24 Kč
jsou vykalkulovány za rok 2011-2012 na částku:
Zisk plynoucí ze startovného a přihl. Za rok 2012-2013 pro účely daně je

541 932,32 Kč

Zisk plynoucí ze startovného a dodatečného přihlašování za rok 2012-2013 tedy činí 541 932,32 Kč.

Výnosy z reklam
Další výnosy jsou výnosy z reklam. Šlo většinou o smlouvy o spolupráci a takto získané prostředky byly
použity na výrobu reklamy a reklamní materiál, kterým se propagovali sponzoři, dále ostatní činnosti s
příslušnou reklamou spojené a na financování drobných investic.
Výnosy z reklam
Náklady na reklamní materiály a služby
Zráta z reklamní činnosti

1 441 991,85 Kč
1 452 917,37 Kč
-10 925,52 Kč

Sumarizace výsledků

Sumarizace zdanitelných tržeb
Ztráta z prodeje zboží
Zisk startovné + přihlášení
Ztráta z reklamy
Celkem

10 430,24 Kč
541 932,32 Kč
-10 925,52 Kč
541 437,04 Kč

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti pak činí 541 437,04 Kč, po úpravě v souladu se zákonem
o daních z příjmů tvoří daňový základ ve výši 241 000,-- Kč.
Daň z příjmů z tohoto základu po odečtu snížení základu daně o částku dle § 20 odst. 7 činí 45 790,-- Kč.

3. Závěr
V rámci této zprávy příkládáme účetní závěrku k 31.8.2013 (Rozvaha v zjednodušeném rozsahu, Výkaz
zisků a ztrát v zjednodušeném rozsahu, Příloha k účetní závěrce). Žádáme prezidium o schválení této
závěrky a podepsání prezidentem ve třech kopiích. Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
zpracovává a za sdružení podává daňová poradkyně Ing. Martina Truhlářová, evid. č. 3467.
Vzhledem ke snaze o zpřesnění vykazovaných dat a zaručení věrného obrazu účetnictví došlo od 1.9.2010
ke sjednocení taneční sezóny s účetním obdobím účetní jednotky v souladu s §3 Zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví.
Hospodářský rok, teď tedy začíná vždy 1.9. a končí 31.8. následujícího kalendářního roku.
U ztráty účetního období 2012-2013 doplňuji následující upřesňující údaje:
Nepeněžní příjem sdružení
darovaný software
počáteční stav k 1.9.2012
Microsoft

zvýšení jmění sdružení

roční odpis NM

200 432,23 Kč

304 012,00 Kč

konečný stav jmění
713 442,29 Kč
609 862,52 Kč

Provedené investice již vedli a jistě dále povedou k zkvalitňování služeb sdružení, poskytovaných jeho
členům. V sezóně 2012 až 2013 došlo ke stabilizaci finančních toků a byla zvolena nová prezidentka a
výkonná rada, jejímž úkolem je strategicky plánovat další vývoj sdružení. Vedení sdružení bylo převedeno
do Prahy. Došlo k nastavení úsporných mechanismů k zajištění vyrovnaného rozpočtu.
V Brně dne 23. 10. 2013

Zpracovala:

Ing. Martina Truhlářová

- příloha č. 1 - Výsledovka analyticky
- příloha č. 2 - Rozvaha analyticky
- příloha č. 3 - Rozvaha v zjednodušeném rozsahu
- příloha č. 4 - Výkaz zisků a ztrát v zjednodušeném rozsahu
- příloha č. 5 - Příloha k účetní závěrce

