
Rozvaha podle Pří lohy č . 1
vyhláš ky ě. 504/2002 sb.

Úč etní  jednotka doruč í :
1 x pří sluš né mu fin. orgánu

ROZVAHA
v pIné m rozsahu
ke dni 31.12.2019
( v celých tisí cí ch Kč  )

lČ o

60458399

Název, sí dlo a právní  forma
ú č etní  jednotky

NEZÁV|SLí  - politické  hnutí
Raisova 1066/6
Maraiánské  Hory
709 00

označ ení AKTIVA č í slo
řádku

Stav k první mu dni
ú č etní ho období

Stav k posled. dni
ú č etní ho období

d b c 1 2

A. DÍ ouhodobý majetek celkem souč et A.l. až  A.lV. I

A. I Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Souč et A.l.'1. až  A.l.7 I
A. l. í .
A. t.2.

A. t.3.

A. t.4.

A. t.5.

A. t.6.

A. t.7.

Nehmotné  v'ýsledky rr.ýzkumu a vt'ývoje (012) 2

Softarare (013) 3

ocenitelná práva (014) 4

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

ostatní  dlouhodobý nehmotný majetek (01e) 6

Nedokonč ený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

Poskýnuté  zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) I
A.il Dlouhodobý hmotný majetek celkem Souč et A.ll.1. až  A.ll'í  0. 20

A. il. 1.

A. il.2.

A. il. 3.

A. il.4.

A. il.5.

A. il. 6.

A. il.7.

A. il. 8.

A. il. 9.

A. il. t0.

Pozemky (031) 't0

Umělecká dí la' předměty a sbí rky (032) 11

Stavby (02't) 't2

Hmotné  moýté  věci a jejich soubory (022) 13

Pěstitelské  celky trvalých porostů (025) 14

Dospělá zví řata a jejich skupiny (026) 15

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 't6

ostatní  dlouhodobý hmotný majetek (02e) 17

Nedokonč ený dlouhodobý hmotný majetek (o42) 18

Poskýnuté  zálohy na dlouhodobý hmotný ma.ietek (052) 19

A. ilt Dlouhodobý Í inanč ní  majetek celkem souč et A.lll.1. až  A.lll.6' 28

A. lll. í .
A. ilt.2.

A. ilt.3.

A. ilt.4.

A. ilt.5.

A. ilt.6.

Podí ly - ovládaná nebo ovládají cí  osoba (061) 21

Podí ly - podstatný vliv (062) 22

Dluhové  cenné  papí ry dž ené  do splatnosti (063) 23

Zápů jč ky organizač ní m slož kám (066) 24

ostatní  dlouhodobé  zápů jč ky (067) 25

ostatnÍ  dlouhodobý finanč ní  majetek (06e) 26

A. IV oprávky k dlouhodobé mu majetku celkem Souč et A.lV.1. až  A'lv'1'| 40

A. tv. 1.

A.tv.2.

A. tv.3.

A. tv.4.

A. tv.5.

A. tv.6.

A. tv.7.

A. tv.8.

A. |v.9.

A. lv. 10.

A. tv. 11.

oprávky k nehmotným ýsledků m v'ýzkumu a vývoje (072) 29

oprávky k softwaru (073) 30

oprávky k ocenitelným práwm (074) 31

oprávky k drobné mu dlouhodobé mu nehmotné mu majetku (078) 32

oprávky k ostatní mu dlouhodobé mu nehmotné mu majetku (07e) 33

oprávky ke stavbám (081) 34

oprávky k samostatným hmotným moviým věcem
a souborů m hmotných movitrí ch věcí (082) 35

oprávky k pěstitelským celků m trvalých porostů (085) 36

oprávky k základní mu stádu a taž ným zví řatů m (086) 37

oprávky k drobné mu dlouhodobé mu hmotné mu majetku (088) 38

oprávky k ostatní mu dlouhodobé mu hmotné mu majetku (08e) 39



označ ení AKTIVA č í slo
řádku

Stav k
ú č etn

první mu dni
í ho období

Stav k posled. dni
ú č etní ho období

a b c 1 2

B. Kátkodobý majetok celkem Souč et B.l. aŽ B.lV 41 1 017 759

B. l. zásoby celkem Souč et B.l.'l . aŽ B.l.9' 51

B. t. t.

8.t.2.
B. t. 3.

B. t.4.

B. t. 5.

B. l. 6.

B. t. 7.

B. t. 8.

B. t. 9.

Materiál na skladě (1',t2) 42

Materiál na cestě (11e) 43

Nedokonč ená v'ýroba (121) 44

Polotovary vlastn í  vlj'roby (122) 45

Výrobky ('t23) 46

Mladá a ostatní  zví řata a jejich skupiny (124) 47

Zbož í  na skladě a v prodejnách (132) 48

Zbož í  na cestě (13e) 49

Poskytnuté  zálohy na zásoby (314) 50

B.il Pohledávky celkem Souč et B.ll.1. aŽ B'll"l9 7',! 50 50

B. il.1.

B. il.2.

B. il. 3.

B. il.4.

B. il. 5.

B. il. 6.

B. il. 7.

B. il. 8.

B. il. 9.

B. il. '10.

B. il.11.

B. il.12.

B. il. 13.

B. il. 14.

B. il. t5.

B. il.'t6.

B. il. 17.

B. ll. í 8.

B. il. 19.

odběratelé (31 1) 52

Směnky k inkasu (312) 53

Pohledávky za eskontované  cenné  papí ry (313) 54

Poskytnuté  provozní  zálohy (314) 55

ostatní  pohledávky (31 5) 56

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

Pohl. za institucemi soc. zabezpeč ení  a veřejné ho zdrav. pojiš tění  (336) 58

Daň z pří jmů (341) 59

ostatní  pří mé  daně (342) 60

Daň z přidané  hodnoty (343) 61

ostatní  daně a poplatky (345) 62

Nároky na dotace a ostatní  zú č {ování  se státní m rozpoč tem (346) 63

Nároky na dotace a ost' zú č t. s rozp. orgánů  ú zem. samospr. celků  (348) 64

Pohledávky za společ ní ky sdruž enými ve společ nosti (358) 65

Pohledávky z pevných termí nov'ých operací  a opcí (373) 66

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

Jiné  pohledávky (378) 68 50 50

Dohadné  ú č ty aktivní (388) 69

opravná poloŽka k pohledávkám (3e1 ) 70

B. lll. Krátkodobý finanč ní  majetek celkem Souč et B.lll.1' až  B.lll'7 80 966 708

B. ilt. 1.

B. ilt.2.

B. ilt.3.

B. ilt.4.

B. ilt. 5.

B. ilt.6.

B. ilt.7.

Peněž ní  prostředky v pokladně (2',t1) 72 153 157

Ceniny (213) 73

PeněŽní  prostředky na ú č {ech (221) 74 813 551

Majetkové  cenné  papí ry k obchodování (251) 75

Dluhové  cenné  papí ry k obchodování (253) 76

ostatní  cenné  papí ry (2s6) 77

Pení ze na cestě (261) 79

B. IV Jiná aktiva celkem Souč et B.lV.1. až  B.lY.2' 84 'l I

B. tv. t.

B. tv.2.

Náklady pří š tí ch období (381) 81 I 1

PřÚmy pří š tí ch období (385) 82

Aktiva celkem Souč et A. až  B. 85 1 017 759



označ ení PASIVA č í slo
řádku

Stav k první mu dni
ú č etní ho období

Stav k posled. dni
ú cetní ho období

a b c 3 4

A. Vlastní  zdroje celkem souč et A.l. až  A.ll. 86 867 632
A. I Jmění  celkem Souč etA.l.1. až A.l.3. 90

A. t.'1.

A.t-2.

A. t. 3.

Vlastní jmění (e01) 87

Fondy (e11) 88

oceňovací  rozdí ly z přecenění  finanč ní ho majetku a závazkŮ (921\ 89

A.il Výsledek hospodaření  celkem Souč et A.ll.1 až  A.ll.3 94 867 632
A. il. 1.

A-I.2.

A. il. 3.

Úč et v'.1seoru hospodaření (e63) 91 x -235
Výsledek hospodaření  ve schvalovací m ří zení (e31) 92 -2 x
Nerozdělený zisk, neuhrazená zkáta minulých let (e32) 93 869 867

B. Cizí  zdroje celkem souč et B.l. aŽ B.lV. 95 150 127
B. l. Rezervy celkem Hodnota 8.1.1 97

B. l.'l Rezervy (e41) 96

B. il. Dlouhodobé  závazky celkem Souč et B.ll.'l. až  B.ll'7 't05

B. il.1.

B. il. 2.

B. il. 3.

B. It.4.

B. il. 5.

B. il.6.

B. il. 7.

Dlouhodobé  ú věry (e5'r) 98

Vydané  dluhopisy (e53) 99

Závazky z pronájmu (e54) 100

Přijaté  dlouhodobé  zálohy (s55) 't01

Dlouhodobé  směnky k ú hradě (e58) 102

Dohadné  ú č ty pasivní (38e) 't 03

ostatn í  dlouhod obé  záv azky (ese) 104

B. lll Krátkodobé  závazky celkem Souč et B.lll.'1. aŽ B.lll.23. 129 150 127

B. ilt. 1.

B. ilt. 2.

B. ilt.3.

B. ilt.4.

B. ilt. 5.

B. ilt. 6.

B. ilt. 7.

B. ilt.8.

B. ilt. 9.

B. ilt.10.

B. ilt. t1.

B. |t.12.

B. ilr. 13.

B. ilt. 14.

B. ilt. 't5.

B. llt. 16.

B. ilt. 17.

B. |il. 18.

B. lll. í 9.

B. ilt. 20.

B. ilt. 21.

B- |t.22.

B. ilt.23.

Dodavatelé (321) 106 24 I

Směnky k ú hradě (322) 107

Při.iaté  zálohy (324) 108

ostatní  závazky (325) 109

Zaměstnanci (331) 110

ostatní  závazky vů č i zaměstnancú m (333) 111

Závazky k institucí m soc. zabezpeč ení  a veřejné ho zdrav. pojiš tění  (336) 112

Daň z pří jmů (341) 113

ostatní  pří mé  daně (342) 't14

Daň z přidané  hodnoty (343) 115

ostatní  daně a poplatky (345) '1 't6

Závazky ve vztahu k státní mu rozpoč tu (346) 117

Závazky ve vztahu k rozpoč tu orgánů  ú zem. samospr. celkÚ (348) 118

Závazky z upsaných nesplacených cenných papí rů  a podÍ lů (367) 1't9

Závazky ke společ ní ků m sdruž eným ve společ nosti (368) 120

Závazky z pevných termí noých operací  a opcí (s73) 121

Jiné  závazky (37s) 122 126 126
Krátkodobé  ú věry (231) 123

Eskontní  ú věry (232) 124

Vydané  krátkodobé  dluhopisy (241) 't25

Vlastní  dluhopisy (255) 126

Dohadné  ú č ty pasivní (s8e) 127

ostatní  krátkodobé  Í inanč ní  v'ýpomoci (24s) 128



označ ení PASIVA č í slo
řádku

Stav k první mu dni
ú č etní ho období

Stav k posled. dni
ú č etní ho období

a b c 3 4

B. IV Jiná pasiva celkem Souč et B.lV.1. až  B.lY.2. 133

B. tv. 1.

B. tv.2.

Výdaje pří š tí ch období (383) 130

Výnosy pří š tí ch období (384) 131

Pasiva cslkem Souč otA. aŽ B' 134 1 017 759

Sestaveno dne: 30.03.2020 Podpiso\rý záznam statutámí ho orgánu ú č etní  jednotky
nebo podpisový wor lzické  osoby, která je ú futní jednotkou

\Ň*"
Právní  forma ú č etní  jednotky Předmět podnikání Pozn.



Výkaz zisku a áráty
podle Pří lohy č . 2
vyhláš ky č . 504/2002 sb

Úč etní  jednotka doruč í :
'1 x pří sluš né mu finanč ní mu orgánu

vÝwazzsKu A zTRÁw
v plné m rozsahu

ke dnl 31.12.2019
( v celých tisí cí ch Kč  )

lČ o

60458399

Název a sí dlo ú č etní  jednotky

NEZÁVlsLí  - politické  hnutí
Raisova 1066/6
Maraiánské  Hory
709 00

označ ení TEXT Č í slo
řádku

Č innosti

Hlavní Hospodářská Celkem
5 6 7

A. Náklady 1

A. t. Spotbbované nákupyanakupované služ by Souč etA'l.1.aŽ4.l.6' 2 342 342
A.t. 1 Spotřeba materiálu, energie a ostatní ch neskladovaných dodávek 3 67 67
A.t.2. Prodané  zbož í 4

A. t. 3. opravy a udž ování 5

A. t.4. Náklady na cestovné 6 13 13

A. t. 5. Náklady na reprezentaci 7 14 14

A. t.6. ostatní  sluŽby 8 248 248
A.il Změny stavu zásob vlastní  č innosti a aktivace souč et A'll.7. až  A.ll.9 I
A.il.7 Změna stavu zásob vlastní  č innosti 't0

A. il. 8. Aktivace materiálu, zbož í  a vnitroorganizač ní ch služ eb 11

A. il. 9. Aktivace dlouhodobé ho majetku 12

A. 1il. osobní  náklady Souč et A'lll.10. až  A'lll'14' 13 3 3

A. ilt. 10. Mzdové  náklady 't4 3 3

A. |il. 11 Zákonné  sociáln í  pojiš těn í '15

A. ilt. 't2 ostatní  sociální  pojiš tění '16

A. lll. í 3 Zákonné  sociální  náklady 17

A. ilt. t4. ostatní  sociální  náklady 18

A. tv Daně a poplatky Hodnota A.lV.í 5. 't9 1 I

A. rv. 15. Daně a poplatky 20 1 1

A. V. ostatní  náklady Souč et A.V.16. aŽ A'v'22. 21 3 3

A. V. 't6. Smluvní  pokuý' ú roky z prodlení , ostatnÍ  pokuty a penále 22 3 3

A. V.'t7 odpis nedobytné  pohledávky 23

A' V. í 8. Nákladové  ú roky 24

A. V. t9 Kursové  ztráý 25

A. V.20 Dary 26

4.V.21 Manka a š kody 27

4.V.22. Jiné  ostatní  náklady 28

A. VI. odpisy' prodaný majetek, tvorba a použ ití  rezerv a
ooravnÝch oolož ek Souč etA.Vl.23. až A.vl'27

29

A. Vr. 23. odpisy dlouhodobé ho majetku 30

4.Vt.24. Prodaný dlouhodobý majetek 31

A. Vt. 25. Prodané  cenné  papí ry a podí ly 32

A. Vr. 26. Prodaný materiál 33

A.Vt.27 Tvorba a pouŽití  rezerv a opravných polož ek 34

A. Vil. Pos$fnuté  pří spěvky Hodnota A.Vll.28 35

A. Vil. 28. Poskytnuté  č lenské  přÍ spěvky a pří spěvky zú č {ované  mezi
orqanizač ní mi sloŽkami

36



označ ení TEXT Č í slo
řádku

Č innosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 o 7

A. Vlll. Daň z pří jmů Hodnota A.Vlll.29. 37

A. Vilt.29 Daň z pří jmů 38

Náklady celkem Souč et A.l. aŽ A.Vlll. 39 349 349

B. Výnosy 40

B. t. Provozní  dotace Hodnota B.1.1 41

B.t.t Provozní  dotace 42

B. il. Přijaté  pří spěvky Souč et B.ll.2. až  B.ll.4. 43 114 114

B. il. 2. Přijaté  pří spěvky zú č tované  mezi organizač ní mi slož kami 44

B. il. 3. Přijaté  pří spěvky (dary) 45 62 62

B. lt.4. Přilaté  č lenské  pří spěvky 46 52 52

B. ilt. Tž by za vlastní  výkony a za zboŽi 47

B. IV. ostatní  výnosy Souč et B.lV.5. až  B.lV.10. 48

B. tv.5. Smluvní  pokuý, ú roky z prodlení ' ostatní  pokuty a penále 49

B. tv.6. Platby za odepsané  pohledávky 50

B. lv.7 Výnosové  ú roky 51

B. tv.8. Kursové  zisky 52

B. Iv.9. Zú č tování  fondů 53

B. lv. 10. Jiné  ostatní v'ýnosy 54

B. V. TĚby z prodeje majetku Souč et B.V"t 1. až  B.V.15. 55

B.V.11 Trž by z prodeje dlouhodobé ho nehmotné ho a hmotné ho majetku 56

8.V.12 Tž by z prodeje cenných papí rů  a podí lů 57

B. V. 13. Tž by z prodeje materiálu 58

B. V. t4. Výnosy z krátkodobé ho finanč ní ho majetku 59

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobé ho finanč ní ho majetku 60

Výnosy celkem Souč et B'l. aŽ B.V 61 114 114

c. výsledek hospodařcní  před zdanění m ř. 6í  - (ř. 39 - ř.37) 62 -235 -235

D. Výsledek hospodaření  po zdanění í ' 62 - ř.37 63 -23s -235

Sestaveno dne: 30.03.2020 Podpisovrý záznam statutární ho orgánu ú č etní  jednotky
nebo podpisoý vzorýzické  osoby, která je ú č etní  jednotkou

G
\o\*^L

Právní  forma ú č etní  jednotky Předmět podnikání Pozn.:



R=z
PoLlTlcKÉ  HNUTí
nezÁvlslí

pŘÍ loHA r Úč nrNÍ  zÁvĚncn
sestavené  ke dni 31.12.20|9
(v souladu s vyhláš kou č ,. 50412002 Sb. v platné m zněni)

l. Ponis ú č etní  iednotkv:

Název:
Zkratka strany:
Právní  forma:
Sí dlo:
Den registrace:
Cí slo registrace:
Identifikač ní  č í slo

Předseda hnutí :
Mí stopředseda hnutí :
Mí stopředsedkyně hnutí

2. Právní  forma ú č etnÍ  jednotky

Právní  forma ú ěetní  jednotky je politická strana / politické  hnutí .

3. Vymezení  ú č elu. pro který byla ú č etní  jednotka zří zena

Politické  hnutí  NEZÁusLÍ  je registrováno podle zátkonač ,. 424/19gl Sb., o sdruž ování
v politických stranách a v politických hnutí ch ve znění  předpisů  jej doplňují cí ch a pozměňují cí ch.
Smyslem č innosti hnutí  je umož nit politicky organizovaným i politicky neorganizovaným oběanů m
aktivní  ú č ast na správě obcí , krajů  a strátu v rámci prosazování  reálné  politiky na zák|adě
demokratických principů , obč anské  rovnoprávnosti a vzájemné  tolerance cestou parlamentní  a
pří mé  demokracie. Hnutí  pů sobí  naú zemí  Ceské  republiky.

4. ostatní  č innosti ú č etní  jednotky

Nejsou.

5. Statutární  orpán

Statutární m orgánem hnutí  NEZÁVISLÍ  je republiková rada, která je tvořena předsedou,
mí stopředsedou (mí stopředsedy) a dalš í mi č leny. Zahnutí  jedná předseda, pří padně mí stopředseda
nebo mí stopředsedkyně na základé  pověření  předsedy ve vymezených zá|ež itostech a v době
nepří tomnosti předsedy ve vš ech zálež itostech.

NEZÁuSLÍ
NEZ
politické  hnutí
Raisova |06616,709 00 ostrava _ Mariánské  Hory
8.9.1994
ÚS-oS/1 _88ll94
60458399

Mgr. Patrik Hujdus
Mgr. Bc. Martin Poláš ek
Ing. arch. Liana Janáěková

NpzÁvIslÍ , Pří loha k ú č etní  závěrce podle vyhláš ky č . 5O4l2oO2 sb.
l. strana



NEZ
PoLlTlcKÉ  HNUTÍ

rurzÁvIslí

6. Informace o zakladatelí ch

Politické  hnutí  NEZÁvIslÍ  vzniklo dnem registrace v Praze, kdy jej dne 8.9.l994 zaregistrovalo
ministerstvo vnitra Č eské  republiky pod č í slem II/S - oS/1 - 881/97 jako politický subjekt
NgzÁvtst-Í .

7. Úč etní  období . za které  je sestavena ú č etní  závěrka a rozvahový den

Úěetní m období m ú ěetní  jednotky je kalendářní  rok 2019. Rozvahoqým dnem podle $ 19 odst. l
zé tkona é . 5631199l Sb., o ú č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,ZoU"), je 31.l2.20l9

8. Použ ité  ú č etní  metody a způ sob zpracování  ú č etní ch záznamů

Úč etní  1ednotka pouŽí vá soustavu podvojné ho ú č etnictví .
Cenné  papí ry, podí ly apod. organizace nepoří dila.
oceňovací  rozdily organizace nepouž ila.
or ganizac e nevytv oři la ž ádné  opr avné  po lož ky, ani rczervy .

Yzájemné  zú č tování  se v organizaci nevyskytlo.
Úěetní jednotka nepouŽí vá kursové  rozdí |y,protož e nedisponuje s devizovými prostředky
Úč etní  1 ednotka dosud nevytvoři la Žádné  fondy.
Uč etní  záznamy jsouzpracovávány dle ZoU.
V dané m ú ěetní m období  se nevyskyt|y ž ádné  odchylky od metod podle $ 7 odst. 5 ZoÚ,
které  by měly vliv na majetek azávazky, pří padně na finanč ní  situaci a výsledek
hospodaření  ú č etní  j ednotky.

9. Způ sob a mí sto ú schovy ú č etní ch záznamů

Úěetní  záznamy jsou uschovávány po dobu, která je v souladu se ZoÚ.
Po zaú ětování jsou řádně oznaěeny a uloŽeny v sí dle ú č etní jednotky. Ulož ení ' skartace a archivace
ú č etní ch zé nnamů  probí há podle platných předpisů  o skartaění m Í í zeni a archivaci.

10. Výsledek hospodaření  v č lenění  podle jednotlirÝch druhů  č inností

Hlavní  č innost:

Výnosy:
Náklady:
Ztráta:

113.650'00 Kč
348'920,09 Kě

-235.270,09 Kč ,

Hosoodářská vedlei š í  č  innost:

Nebyla v roce 20|9 provozována.

NszÁvtslÍ , Pří loha k ú č etní  závěrce podle vyhláš ky č ' 504/2002 sb.
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11. Informace o zaměstnancí ch

Úč etní jednotka měla v ú č etní m období  2019 jednoho zaměstnance na dohodu o provedení  práce -
v malé m rozsahu, vykonávají cí ho administrativní  č innost.

Mzdové  ýdaje za uvedené  zaměstnance v dané m ú č etní m období  byly ve výš i 3.000 Kč .

12. Informace k rozvaze a rrýkazu zisku a ztrát

organizace vede ú č etnictví  v souladu s vyhláš kou č :. 504/2002 Sb., kterou se provádějí  některá
ustanovení  zákona č í slo 563/1991 Sb. o ú č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů , pro ú č etní
jednotky, u kteých hlavní m předmětem není  podnikání , pokud ú č tují  v soustavě podvojné ho
ú č etnictví .

Úč etní ;ednotka ú ětuje od v soustavě podvojné ho ú č etnictví .
Vlastní  jmění  ú č etní  jednotky je 0 Kě
V ú č etní m období  nebyl poří zenŽádný majetek ani ceniny.
Úeetstg_ jiné  pohledávky vykazuje zttstátek s0.00o Kě. Bude řeš en v roce2020.
Uěet379 - jiné závazky vykazuje zů statek lz5.840 Kě. Bude řeš en v roce2020.
Náklady ú č etní  jednotky byly běž né  povahy (organizaění  a administrativní  služ by, propagaění
materiály, náklady na reprezentaci a mzdové  náklady).
Výdaje na volby do zastupitelstev obcí  byly ve výš i |23'642,70Kě.
Výnosy tvořily předevš í m pří jmy z darŮ a č lenských pří spěvků .
Uč etní  závěrkaby|azpracovátnaza předpokladu nepřetrž itosti trvání  ú č etní  jednotky'
Mezi datem sestavení  ú č etní  závěrky a rozvahovým dnem nedoš lo kŽádným skuteč nostem, které  by
mohly zmé nit pohled na ú ěetní  závěrku.

13. Přijaté  dary. č lenské  pří spěvky

Dary č lenské  pří spěvky
62.000,00 Kě 5l.650,00 Kě

14. Způ sob vypořádání  výsledku hospodaření  z předchrí zejí cí ch ú č etní ch období

Ztrátazarok 2018 bude uhrazena z nerozdělených zisků  minulých let.

15. Okamž ik sestavení  ú č etní  závěrky a jmenování  auditora

okamŽik sestavení  ú č etní  závěrky je 30'3 .2020.
Audit ú č etní závěrky provede spoleěnost FINECO AUDIT, spol. s r.o. v ceně l5.000 Kč  bez DPH

Zpracovalz
Mgr. Patrik Hujdus, podpis \xL**e=l
NszÁvtslÍ , Pří loha k ú č etní  závěrce podle vyhláš ky č . 504/2002 Sb.
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