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Rozvaha podle Pří lohy č ' 'l
Whláš ky ě. 504/2002 sb.

Úč etní  jednotka dořuč i:
'l x pří sluš né mu Í in. orgánu

ROZVAHA
v plné m rozsahu
ke dni 31.12.2021
(v celých tisí cí ch Kč )

lČ o

60458399

Název, sí dlo a právní  forma ú č etní
jednotky

NEáusLí  - politické  hnutí
Raisova 1066/6
Mariánské  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

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Souč et A.l. aŽ A.lV 1

A. I Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Souč et A.l.'1. aŽ A.l.7 I
A. t. t.

4.1.2.

A. t. 3.

A. 1.4.

A. t. s.

A. 1.6.

A. t.7.

Nehmotné  uýsÍ edky uýzkumu a vlývoje (012) 2

Software (013) 3

ocenitelná práva (0í 4) 4

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

ostatnÍ  dlouhodobý nehmotný majetek (01s) 6

Nedokonč ený dlouhodobý nehmolný majetek (041) 7

Pos\[nuté  zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) I
A.il Dlouhodobý hmotný majetek celkem Souč et A'll.'l. aŽ A.ll"l0. 20

A. lt. 1.

A. il.2.

A. il.3.

A. il.4.

A. il. 5.

A. il.6.

A. il. 7.

A. il. 8.

A. 11.9.

A. il. 10.

Pozemky (031) 't0

Umělecká dí la' předměty a sbí rt<y (032) 't1

Stavby (021) 't2

Hmotné  movité  věci a jejich soubory (o22) 13

Pěstitelské  celky trvalých porostŮ (025) 14

Dospělá zví řata a jejich skupiny (026) 15

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

ostatní  dlouhodobý hmotný majetek (02e) 17

Nedokonč ený dlouhodobý hmotný majetek (o42) 18

Poskytnuté  zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) '19

A. ill Dlouhodobý finanč ní  majetek celkem Souč et A'lll'1. aŽ A'lll.6. 28

A. ilt.'r.

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 (064 25

ostatní  dlouhodobý Í inanč ní  majetek (06e) 26

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

A. tv. 1.

A. tv.2.

A. tv.3.

A. tv.4.

A. tv. s.

A. lv.6.
A. tv.7.

A. tv. L
A. tv.9.

A. tv. 10.

A. tv. 11.

oprávky k nehmotným ýsledků m vtl'zkumu a uývoje (072) 29

oprávý k softwaru (073) 30

oprávky k ocenitelným právŮm (074) 3'l

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

opÍ áVky k ostatní mu dlouhodobé mu nehmotné mu majetku (07e) 33

oprávky ke stavbám (081) 34

oprávky k samostatným hmotným moviým věcem
a souborŮm hmotnÝch movihÍ ch věcí (082) 35

oprávky k pěstitelshim celkŮm trvalých porostŮ (085) 36

oprávky k základní mu stádu a taŽným zví řatŮm (086) 37

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

oprávky k ostatní mu dlouhodobé mu hmotné mu majetku (08e) 39
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označ ení AKTIVA č í slo
řádku

Stav k první mu dni
ú č etní ho období

Stav k
ú č etn

posled. dni
í ho období

a b c 1 2
B. Krátkodobý majetek celkem Souč et B.l. aŽ B.lV 41 299 326
B. t. Zásoby celkem Souč et B'l.'1. aŽ B'l.9 51

B. l. í .
8.t.2.

B. t.3.

B. t.4.

B. t. 5.

B. t.6.

B. t. 7.

B. t. 8.

B. t. 9.

Materiál na skladě ('t't2) 42

Materiál na cestě (í í 9) 43
Nedokonč ená ýroba ('t21) 44

Polotovary vlastní  vtýroby (122) 45
\Áýrobky ('t23) 46

Mladá a ostatní  zví řata a jejich skupiny (124) 47
Zbož I na skladě a v prodejnách ('t32) 48

ZboŽí  na cestě (13e) 49
Pos\[nuté  zálohy na zásoby (314) 50

B. il. Pohledávky celkem Souč et B.ll"1 . aŽ B.ll.'19. 71 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. lt. 11.

B.I.'12.

B. lt. 13.

B. lt. 14.

B. il. 15.

B. il. 16.

B. il. 17.

B. il. 18.

B. il. 19.

odběratelé (311) 52

Směnky k inkasu (312',) 53

Pohledávky za eskontované  cenné  papí ry (313) 54

Poslrytnuté  provozní  zálohy (314) 55

ostatní  pohledávky (315) 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  hodnoý (343) 6'1

ostatní  daně a poplatky (345) 62

Nároky na dotace a ostatní  zú č tování  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 sdruŽenými ve společ nosti (358) 65

Pohledávky z pevných termí no\,ých operací  a opcí (373) 66

Pohledávky z vydaných dluhopisŮ (375) 67

Jiné  pohledávky (378) 68 50 50
Dohadné  Úč ty aktivní (388) 69

opravná poloŽka k pohledávkám (3s1) 70
B. ilt Krátkodobý finanč ní  majetek celkem Souč et B.lll. 1. až  B.lll.7 80 248 275
B. lll.'Í .

B. ilt.2.

B. ilt. 3.

B. llt.4.

B. ilt. 5.

B. il1.6.

B. ilt. 7.

PeněŽní  prostředky v pokladně (211) 72 146 147
Ceniny (213) 73

PeněŽní  prostředky na ú č tech (221) 74 102 128
Majetkové  cenné  papí ry k obchodování (251) 75

Dluhové  cenné  papí ry k obchodování (253) 76

ostatní  cenné  papí ry (256) 77

Pení ze na cestě (261) 79
B. IV Jiná aKiva celkem Souč et B.lV.'l' až  B.lv.2 84 I 1

B' lV. í .
B. tv.2.

Náklady pří š tí ch období (381) 81 1 I
Pří jmy pří š tí ch období (385) 82

Aktiva celkem Souč et A. až  B. 85 299 326

FINECO audit spol. s r.o
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711 00 oxr{ya-Hruš ov
D!Č : CZ2-*66a92



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
A. Vlastni zdroje celkem Souč et A.l. až  A.!|. 86 294 326
A. I Jmění  celkem Souč etA.l.1. aŽA.l.3. 90

A. t. 1.

A. 1.2.

A. t.3.

Mastní  jmění (e01) 87

Fondy (s11) 88

oceňovacÍ  rozdí ly z přeceněnÍ  Í inanč ní ho majetku a závazkŮ (s21) 89

A.il fsledek hospodaření  celkem Souč et A.ll.1 aŽ A.ll'3. 94 294 326
A. ll' í .
4.I.2.
A. il. 3.

Úč et rrysledku hospodařenÍ (s63) 91 x 32

Mýsledek hospodaření  ve schvalovací m ří zení (e31) 92 -339 x
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (e32) 93 633 294

B. cizí  zdroje celkem Souč et B.l. až  B.lV 95 5

B. t. Rezervy celkem Hodnota B.1.1 97

B.t. 1 Rezervy (e41) 96

B. il. Dlouhodobé  závazky celkem souč et B.ll.1. až  B.ll'7 105

B. il. t.

B. lt. 2.

B. il. 3.

B. lt.4.

B. il.5.

B. il. 6.

B. il. 7.

Dlouhodobé  ú věry (e51) 98

\ýdané  dluhopisy (e53) 99

Závazky z pronájmu (e54) 100

Přijaté  dlouhodobé  zálohy (e55) 101

Dlouhodobé  směnky k ú hradě (e58) 't02

Dohadné  ú ěty pasivní (38e) 103

ostatní  dlouhod obé  záv azls1 (e5e) 104

B. ilt. Krátkodobé  závazky celkem Souč et B.lll.'1. až  B'lll'23. 129 5
B. ilt. 1.

B. ilt.2.

B. ilt. 3.

B. ilt.4.

B. ilt. 5.

B. |il.6.

B. llt.7.

B. ilt. 8.

B. il1. 9.

B. lll. í 0.

B' lll.'í í .
B. lll. í 2.

B. llt. 13.

B. ilt. 14.

B. ilt. 15.

B. lll. í 6.

B. ilt. 17.

B. llt. 18.

B. lll. í 9.

B. ilt.20.

B. ilt.21.

8.I1.22.

B. ilt.23.

Dodavatelé (321) 106 5

Směnky k ú hradě (322) 107

Přijaté  zálohy (324) 108

ostatní  závazky (325) 109

Zaměstnanci (331) 110

ostatní  závazky vŮč i zaměstnanců m (33s) 111

Závazý 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) 114

Daň z přidané  hodnoý (343) 1í 5
ostatní  daně a poplatky (345) '1 16

Závazky ve vztahu k státní mu rozpoč tu (346) 1'.t7

Závazlgve vztahu k rozpoč tu orgánů  Územ' samospr. celků (348) 1't8

Závazky z upsaných nesplacených cenných papí rú  a podí lů (367) 119

Závazky ke společ ní kŮm sdruŽeným ve společ nosti (368) '120

Závazky z pevných termí novtých operací  a opcí (373) 121

Jiné  záuazky (37e) 122

Krátkodobé  Úvěry (231) 123

Eskontní  Úvěry (232) 124

Vydané  krátkodobé  dluhopisy (241\ 125

Vlastní  dluhopisy (255) 126

Dohadné  ú č ý pasivní (38e) 127

ostatní  krátkodobé  Í inanč ní  Výpomoci (24s) 128

Fi]\ECŮ auú jt:
Ke Karnenihě

7n AA As{a,n,

spol. s r.o
18/453

-Hruš o.r
DIČ :c22.53660s2



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.

Výdaie pří š tí ch obdobÍ (383) í 30
\ýnosy pří š tí ch obdobÍ (384) 131

Pasiva celkem Souč et A. ď B. 134 299 326

Sestaveno dne: 't4.03.2022 Podpisovtý záznam statutámÍ ho orgánu Úč etní  jednotky
nebo podpisou/ vzor lzické  osoby, která je Úč etní  jednotkou

Y*..-
Právní  forma Úč elní  jednotky Předmět podnikání \ IPozn.

á a

Ke Kanreni,ně l8/453
7 1 1 00 asv(a:ra-lIruš ov
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Výkaz zisku a áráty
podle Pří lohy č . 2
vyhláš ky č . 504/2002 sb.

Úč etní  jednotka dořuč í :
'l x pří sluš né mu Í inanč ní mu orgánu

vÝrnzzsKu A ZTRÁTY
v plné m rozsahu

ke dni 31.12,2021
(v celých tisí cí ch Kč )

lČ o

60458399

Název, sí dlo a právní  forma ú č etní
jednotky

NEáVlSLí  - politické  hnutí
Raisova 1066/6
Mariánské  Hory
709 00

irINECii aridir spol. s r.o
Ke Kamerri'rě 18/453

7] ] 00 as&+a'Hruš o,t
|,iČ : CZ25lr 66ag2

označ ení TEXT Č í slo
řádku

Č innosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7
A. Náklady 1

A. t. Spotřebované  nákupy a nakupované  služ by Souč et A.l.1. aŽ 4.l.6" 2 97 97

A. l.t Spotřeba materiálu, eneÍ gie a ostatní ch neskladovaných dodávek 3 29 29

A. t.2. Prodané  zbož í 4

A. t.3. opravy a udrŽování 5

A. t.4. Náklady na cestovné 6 14 14

A. t.5. Náklady na reprezentaci 7 4 4

A. t.6 ostatnÍ  sluŽby I 50 50

A.II. 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 10

A.il.8 Aktivace materiálu, zboŽí  a vnitroorganizač ní ch služ eb 1'.!

A.il.9 Aktivace dlouhodobé ho majetku 12

A. ilt. osobní  náklady Souč et A.lll.í 0. až  A.lll.14. 't3

A. lll. 10. Mzdové  náklady 14

A. ilt. 11 Zákonné  sociáln í  pojiš tění 15

A. ilt. 12. ostatní  sociální  pojiŠ tění 't6

A. ilt. 13. Zákonné  sociálnÍ  náklady 17

A. ilt. 14. ostatní  sociální  náklady 18

A. IV Daně a poplatky Hodnota A.|V.15. 19

A. lv.'15 Daně a poplatky 20

A.V ostatni náklady Souč et A.V.'1 6. až  A.Y -22. 21 18 18

A. V. 16. Smluvní  pokuý, Úroky z prodlení , ostatní  pokuty a penále 22 í 8 18

A.V.'t7 odpis nedobýné  pohledávky 23

A. V. 18. Nákladové  ú roky 24

A. V. í 9' Kursové  ztráty 25

A. V. 20. Dary 26

A. V.21 Manka a š kody 27

A-V.22- Jiné  ostatní  náklady 28

A. VI. odpí sy' prodaný majetek, tvorba a použ iti rezerv
a opravných polož ek souč et A.Vl.23' aŽ A'Vl'27

29

A. Vt. 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. Vt. 26. Prodaný materiál 33

A.Vl.27 Tvorba a pouŽití  rezerv a opravných poloŽek 34

A. Vil. Poskytnuté  pří spěvky Hodnota A.Vll.28 35

A. Vil. 28. Poslrytnuté  č lenské  pří spěvky a přÍ spěvky zÚč tované  mezi
orqanizač ní mi sloŽkami

36



označ ení TEXT Č í ďo
řádku

Č innosti

HIavní Hospodářská Celkem
5 b 7

A. Vlil. 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. 39 115 115
B. Výnosy 40

B. t. Provozni dotace Hodnota B.l.'l 41

B.t. I Provozní  dotace 42

B. il. Přijaté  pří spěvky Souč et B'll'2. až  B.ll'4. 43 147 147
B.il.2 Pňjaté  pří spěvky zú č tované  mezi organizač ní mi sloŽkami 44

B.il.3 Pňjaté  pří spěvky (dary) 45 120 120
B. |t.4. Přtjaté  č lenské  přÍ spěvky 46 27 27
B. il1. T rž by za vlastn í  výkony a za zbož i 47

B. lv ostatní  vtýnosy souč et B'lV.s. aŽ B.lV.10. 48

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

B. tv. 6. Platby za odepsané  pohledávky 50

B. tv.7 Výnosové  ú roky 51

B. tv. I Kursové  zisky 52

B. tv.9. Zú č tování  fondŮ 53

B. tv. 10 Jiné  ostatní  výnosy 54

B. V. Tž by z prodeje majetku Souč et B-V"l 1 ' až  B.V.'l5. 55

B.V. í 1 Tž by z prodeje dlouhodobé ho nehmotné ho a hmotné ho majetku 56

B. V. 12. Tž by z prodeje cenných papí ru a podí lŮ 57

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

B. V. 14. Výnosy z krátkodobé ho Í inanč ní ho majetku 59

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

Mýnosy celkem Souč et B.l. aŽ B.V 61 147 147
c. Výsledek hospodaření  před zdaněnim ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 32 32
D. Výsledek hospodaření  po zdaněni ř.62 - ř. 37 63 32 32

Sestaveno dne: 14.03.2022 Podpisovtý záznam statutámí ho orgánu Úč etní  jednotky
nebo podpisoý vzor ýzické  osoby, Kerá je ú č etní  jednotkou

F"*t
Právní  forma ú č etní  jednotky Předmět podnikánÍ Pozn.
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Ke Kamenipě 18/453
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RtzpoltrtcxÉ  xnurí
ruezÁvlslí

pnÍ roHA v ÚČ nrxÍ  znvfrRCE
sestavené  ke dni 3l.l2.202l
(v souladu s vyhláš kou č .50412002 Sb. v platné m zněni)

1'. Ponis ú č etní  jednotky:

Název:
Zkratka strany:
Právní  forma:
Sí dlo:
Den registrace:
Cí slo registrace
Identif,rkač ní  č í slo:

2. Právní  forma ú č etní  jednotky

Právní  forma ú č etní  jednotky je politická strana / politické  hnutí .

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

Politické  hnutí  NEZÁvIslÍ  ;e registrovií no podle zákona ě. 424l1gg1 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 umoŽrit politicky organizovaným i politicky neorganizovaným oběanů m
aktivní  ú č ast na správě obcí , krajů  a státu v rámci prosazování  reálné  politiky na základě
demokratických principů , obč anské  rovnoprávnosti a vzájemné  tolerance cestou parlamentní  a
pffmé  demokracie. Hnutí  pů sobí  nauzemiČ eské  republiky.

4. ostatní  č innosti ú č etní  lednotky

Nejsou.

5. Statutární  orgán

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

NEZÁVISLÍ
NEZ
politické  hnutí
Raisova 106616,709 00 ostrava _ Mariánské  Hory
8.9.1994
ÚS_oS/1 -881194
60458399

Předseda hnutí :
Mí stopředseda hnutí :
Mí stopředsedkyně hnutí

Mgr. Patrik Hujdus
Mgr. Bc. Martin Poláš ek
Ing' arch. Liana Janáč ková

lJi}í lLŮ auciit spol. s r.c-l. strana

Ke Kanleýsně l 8/453
_?il00ofava^Hruš ov

ntČ ; c:r:s:sr.,cqz

tIEzÁvtsLÍ , Pří loha v ú č etni závěrce zarok202l podle vyhláš ky č . 504/2002 sb.



R=z
PoLlTlcKÉ  HNUTí
ruezÁvlslí

6. Informace o zakladatelí ch

Politické  hnutí  NEZÁvtsrÍ  vzriklo dnem registrace v Praze, kdy jej dne 8.9.l99 4 zaregistrovalo
ministerstvo vnitra Č eské  republiky pod č í slem II/S _ oslt _ -tbtfi 

jako politicť ý subjekt
NpzÁvIslÍ .

7. Uč etní  období . za které  je sestavena ú č etní  závěrka a rozvahov.Ý den

Úč etní m období m ú č etní  jednotky je kalendářní  rok. Rozvahoqým dnem podle $ 19 odst. 7 zákona
č ' 563lI99l Sb., o ú č etnictví , ve mění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,ZoÚ"1, je31.I2.2O21.

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

. Úč etní  jednotka potlž í vásoustavu podvojné ho ú č etnictví .. Cenné  papí ry, podí ly apod. orgartizace nepoří dila.

. oceňovací  rozdí |y organizace nepouž ila.

. Úč etní  jednotka nevytvořila ž ádné  opravné  poloŽky, ani rezervy.
' Úč etní  jednotka neodepisuje, protož e nevlastní  ž ádný dlouhodóbý majetek.. Vzájemné  zttětování  se nevyskytlo.
' Úč etní  jednotka nepouŽí vá kursové  rozdi|y,protož e nedisponuje s devizovými prostředky.. Úč etní  jednotka dosud nevytvořila ž ádné fondy. Úč etní  zántamyjsou zpracovávány dle ZoÍ J.
r ý dané m ú č etní m období  se nevyskytly ž ádné  odchylky od metod podle $ 7 odst. 5 ZoÚ,

které  by měly vliv na majetek azávazky,pří padně na finanč ní  situaci a ýsledek
hospodaření  ú č etní  jednotky.

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

Úč etní  záznamyjsou uschovávány po dobu, která je v souladu se ZoÚ.
Po zaú č tování  jsou řádně ozrač eny a ulož eny v sí dle ú č etní  jednotky. UloŽení , skartace a archivace
ú č etní ch záznamů  probí há podle platných předpisů  o skartač ní mÍ izení a archivaci.

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

Hlavní  č innost:

Náklady:
Výnosy:
Zisk:

ll5.374,37 Kč
147.600'00 Kč
32.225,63Kč

Hospodářská vedlej š í  ěinnost:

Nebyla v roce 202l provozována.
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11. Informace o zaměstnancí ch

Úč etní  jednotka neměla v ú č etní m období  2O2l ž ádné zaměstnance.

12. Informace k rozvaze a qýkazu zisku a ztrát

organizace vede ú č etnictví  v souladu s vyhláš kou č . 50412002 Sb., kterou se provádějí  některá
ustanovení  zákona č í slo 563/199l Sb. o ú č etnictví , ve mění  pozdějš í ch předpisů , pro ú č etní
jednotky, u kteých hlavní m předmětem není  podnikání , pokuá ú č djí  v soustavě pbdvojné ho
ú č etnictví .

Vlastní  jmění  ú č etní  jednotky je 0 Kč .
V ú č etní m období  nebyl poří zen ž ádný majetek ani ceniny.
Úeet lzs - jiné  pohledávky vykazuje ,ů rtut.k 50.000 Kč . Bude řeš en v roce 2022'
V ú č etní m období  nevmikl ž ádný dluh, u něhož  zbytková doba do splatnosti přesahuje 5 let ani
dluh kryý zárukou.
Náklady ú č etní  jednotky byly běž né  povahy (organizač ní  a administrativní  služ by, propagač ní
materiály a náklady na reprezentaci).
Výnosy tvořily předevš í m pří jmy z dari, pří spěvků  za mandáty vzeš lé  z krajských voleb
a č lenských pří spěvků  ělenů  politické ho hnutí .
\aňz pří jmu právnické  osoby je 0 Kč .
Uč etní  závěrka byla zpracována za předpokladu nepřetrž itosti trvání  ú č etní  jednotky.
Mezi datem sestavení  ú č etní  závé rky arozvahoým dnem nedoš lo k Žádným skuteěnostem, které  by
mohly změnit pohled na ú č etní  závěrku.

13. Přijaté  dary. pří spěvkv za mandáty. č lenské  pří spěvky

Dary: 45.000,00 Kč
Pří spěvky zamandáý vzeš lé  z krajských voleb: 75.000,00 Kč
Clenské  pří spěvky: 27.600,00 Kč

14. Zoů sob v.vpořádání  výsledku hospodaření  z předcházejí cí ch ú č etní ch období

Ztráta za rck2020 byla uhrazena znerozdělených zisků  minulých let.

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

okamŽik sestavení  ú č etní  závěrky je 30.3.2022.
Audit ú ěetní  závěrky provedla společ nost FINECO AUDIT, spol. s r.o., cena 15 tis. Kč  + DPH.

Zpracovalz
Mgr. Patrik Hujdus, podpis

Rtzpot-tttcxÉ  xnurí
NEzÁusLí
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