Příloha účetní závěrky 2018

Název účetní jednotky: Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.
Sídlo: Balbínova 550/10, Praha 2, 120 00
Právní forma: zapsaný spolek
IČO: 22848061
Převažující předmět činnosti:
Cílem spolku je pomáhat potřebám osob ve výkonu trestu, propuštěným vězňům, obětem zločinu a
jejich rodinám v naplňování fyzických, psychických, duchovních a sociálních potřeb a motivovat je v
uplatňování křesťanských principů. Cílem spolku je rovněž povzbuzovat věřící ve sborech a církvích v
pomoci všem výše uvedeným ve spolupráci s kaplany a zaměstnanci věznic na bázi duchovní,
praktické a vzdělávací.
Účetní období:
kalendářní rok
Rozvahový den:
31. prosinec 2018
Systém zpracování účetnictví:
Organizace zpracovává účetnictví s využitím účetního software POHODA, který odpovídá příslušným
legislativním požadavkům.
Způsob oceňování:
Majetek oceňován pořizovací cenou.
Směnné kurzy
– oceňování pohledávek a závazků probíhá dle aktuálního kurzu ČNB. Případné
kursové rozdíly jsou účtovány na vrub účtu 545, či ve prospěch účtu 645
Účetní metody
Účetní metody:
a) účetní zásady
Účetnictví je vedeno na základě historických cen.
b) Drobný majetek
– Od 3 tisíc do 40 tisíc drobný hmotný majetek, pořízení účtováno na účtu 501 001
– Od 3 tisíc do 60 tisíc drobný nehmotný majetek, pořízení účtováno na účtu 518 030
– neodepisuje se, vedena evidence majetku, která je přílohou závěrky
c) Majetek odepisovaný
– nad 40 tisíc dlouhodobý hmotný majetek
– nad 60 tisíc dlouhodobý nehmotný majetek
– pořízení a zařazení do užívání pomocí účtů skupiny 0, účetní odpisy uplatňovány
měsíčně pomocí syntetického účtu 551, daňové odpisy uplatňovány rovnoměrně
d) pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě. Opravné položky k pohledávkám nebyly v tomto
účetním období utvořeny

Doplňující informace k rozvaze
Evidence dlouhodobého majetku
Není evidován žádný dlouhodobý majetek. V tomto roce nedošlo k pořízení drobného
dlouhodobého majetku.
Poskytnuté provozní zálohy
Nejsou evidované žádné zálohy.
Ostatní pohledávky
Organizace eviduje pohledávky ve výši 302.595,8 Kč
Závazky ze zpracovaných DPP
Závazky za zaměstnanci, ze srážkové daně a zákonného soc. poj. jsou evidovány pouze ve
výši zpracovaných mezd v prosinci 2018, jež byly uhrazeny v lednu 2019.
Náklady příštích období:
Zde jsou evidovány platby za poplatky na kriminologické dny a platba CRM systému na rok
2019, v celkové výši 3.315 Kč
Výnosy příštích období
Nejsou evidovány výnosy pro období 2018
Pohledávky a závazky:
Souhrnná výše pohledávek ve lhůtě splatnosti činí 302.595,- Kč.
Souhrnná výše závazků ve lhůtě splatnosti činí 893.692,03,- Kč.
Organizace neeviduje pohledávky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než 3 roky.
Organizace neeviduje žádné závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než 3 roky
Ostatní informace
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by významným způsobem ovlivnily
finanční situaci organizace v roce 2019.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 činil 4, organizace využívala
během roku zaměstnance na základě dohod o provedení práce.

