Příloha k účetní závěrce
dle §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/02 Sb.

1. OBECNÉ INFORMACE
Název účetní jednotky: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I
Vznik právní subjektivity:
Právnická osoba je součástí (organizační jednotkou ) českobratrské církve evangelické,
registrované v České republice podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb., o
svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
Právnická osoba existovala k 25. 2. 1948 a její právní kontinuita nebyla po tomto datu
přerušena
Místo registrace: Ministerstvo kultury České republiky, Valdštejnské nám. Č.4, 118 11
Praha l.
Datum zařazení do rejstříku právnických osob : 1.1.1994
Účel zřízení: ( poslání)- vykonávání činnosti náboženské /církevní a společenské/
Identifikační číslo: 49467964
Statutární orgán: 1) kazatel sboru – Mgr. Jiří Gruber
2) administrátor – neobsazeno
3) kurátor sboru – Václav Matoulek
Rozvahový den : 31. 12. 2012

2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH,
OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPUSOBECH OCEŇOVÁNÍ
2.1 Způsob ocenění
zásoby
- účetní jednotka nevytváří ani nenakupuje skladové zásoby
dlouhodobý hmotný majetek
- za dlouhodobý majetek je v účetní jednotce považován majetek s pořizovací cenou 40 tisíc
a vyšší
odpisy majetku – majetek jehož odpisy snižují základ daně z příjmu právnických osob
(nemovitost – dům) je odepisován dle § 31 zákona 586/92 Sb. Odpisy jsou vypočítány
v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona. Část odpisu je zúčtována jako daňově
účinný náklad, zbývající část je uplatněna pouze účetně. Kritériem pro rozdělení odpisů je
poměr pronajaté podlahové plochy k celkové podlahové ploše nemovitosti. Ostatní

odepisovaný majetek – nemovitosti – je odepisován pouze účetně
předpokládané doby životnosti.
-

-

-

na základě

opravné položky nebyly v účetní jednotce tvořeny k žádnému druhu majetku. Rovněž
nebyly tvořeny rezervy.
vzhledem k tomu, že účetní jednotka v průběhu účetního období nevlastnila žádné
aktivum v cizí měně, nedocházelo k přepočtům na českou měnu.
účetní jednotka vlastní krátkodobé majetkové cenné papíry, které byly k 31. 12. 2012
oceněny tržní cenou v souladu s platnou metodikou.
účetní jednotka nemá podíl na kapitálu jiných účetních jednotek a to ani prostřednictvím
třetích osob.
účetní jednotka neposkytla ručení za závazky jiných osob
všechny závazky účetní jednotky jsou vedeny v účetnictví
účetní jednotka nemá k datu 31. 12. 2012 žádné splatné závazky z titulu sociálního a
zdravotního pojištění. Závazky uvedené v rozvaze na ř. 109 ve výši 10 tis. Kč jsou splatné
do dne 20.1.2013 a k datu předložení roční účetní závěrky byly již uhrazeny.
Účetní jednotka rovněž nemá žádné evidované daňové nedoplatky.

3. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH, ČLENECH ORGÁNU A
POSKYTNUTÝCH ODMĚNÁCH APOD.
Kategorie
Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců
Mzdové náklady
Zákonné soc. poj.
Ostatní soc. pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní soc. náklady
CELKEM

NÁKLADY

Hlavní čin.

Hosp.čin.
1

199

74

48
1
0
0

21
0
0
0

248

95

Výše stanovených odměn a funkční požitků členům statutárních, kontrolních nebo
jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou:
Nebylo poskytnuto
Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků
v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
Ne
Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům statutárních kontrolních nebo jiných orgánů
určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou.
Nebyly poskytnuty

4. INFORMACE K HOSPODÁŘSKÉMU VÝSLEDKU, ZÁKLADU
DANĚ APOD.
Účetní jednotka nebyla zřízena za účelem podnikání – zdrojem zdanitelných příjmů je
nájemné z nebytových prostor včetně poskytnutých služeb.
Výpočet zisku za zdaňovací období roku 2012 nebyl ovlivněn použitými způsoby
oceňování.
Základ daně z příjmů právnických osob byl zjištěn v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona 586/92 Sb. (zejména §§ 18 a 19). Účetní hospodářský výsledek byl
na daňovém přiznání upraven o položky nákladů a výnosů nezahrnovaných do základu
daně (tj. položek nákladů a výnosů vztahujících se k hlavní činnosti účetní jednotky)
Výše a použití daňových úlev:
Snížení základu daně dle § 20, odst. 7 zákona - 395.618,- Kč
Tomu odpovídající úleva od daně
75.168,- Kč
bylo použito na: krytí výdajů z hlavní činnosti -např.
- práce s mládeží
- opravy sborových zařízení a nemovitostí
- nákupy knih, materiální náklady nezbytné pro činnost s dětmi a mládeží
- Tisk časopisu Setkávání (sníženo o přijatou dotaci )
- Křesťanská služba – vč. Rozdávaných knih, adopce na dálku apod.

Přehled o přijatých a poskytnutých darech:
dar sboru –Klocová Ivona
dar sboru – Stránský Martin
dar sboru – Kloc Luboš

19.367,207.460,4.889,58.653,15.027,-

30.000,20.002,12.000,-

v ostatních případech se jedná o drobné dary. Podrobný přehled veškerých darů je 2x
ročně uváděn v přiznání k dani darovací.
Přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního zákona ( zákon 117/2001 Sb.) s uvedením
účelu a výši vybraných částek.
NE
Hospodářský výsledek účetního období roku 2010 byl převeden ve prospěch účtu
vlastního jmění církve.

V Brně dne 6.3.2013

Jiří Gruber
farář

