Přehled o příjmech a výdajích
Název:
IČO:
Sídlo:
Účel:

Konvergence, z.s.
265 83 798
Ořešín 920, 273 43 Buštěhrad
spolek skladatelů

Účetní období:
Rozvahový den:

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
31. 12. 2020

Příjmy
Prodej zboží
Prodej výrobků a služeb
Ostatní příjmy
Uzávěrková úprava příjmů
Celkem:

Za účetní období
0,0,292.000,0,292.000,-

Výdaje
Nákup materiálu
Nákup zboží
Služby
Mzdy
Platby pojistného
Provozní režie
Uzávěrková úprava výdajů
Celkem:

Za účetní období
0,0,292.000,0,0,0,0,292.000,-

Rozdíl příjmů a výdajů:

0,-

Přehled byl sestaven dne: 1.3.2021

………………………………………
MgA. Tomáš Pálka, PhD.
předseda Konvergence

Přehled o majetku a závazcích
Název:
IČO:
Sídlo:
Účel:

Konvergence, z.s.
265 83 798
Ořešín 920, 273 43 Buštěhrad
spolek skladatelů

Účetní období:
Rozvahový den:

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
31. 12. 2020

Majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Peněžní prostředky na bankovních
účtech
Peněžní prostředky v hotovosti
Zásoby
Pohledávky vč. poskytnutých
půjček a záloh
Ostatní majetek
Aktivní opravné položky

Na začátku účetního
období
0,0,6.404,-

Na konci účetního období
0,0,
4.946,-

0,0,0,-

0,0,0,-

0,0,-

0,0,6.404,-

Celkem:

Závazky
Závazky vč. přijatých úvěrů, půjček
a záloh
Rezervy
Mzdy
Pasivní opravné položky
Celkem:

Na začátku účetního
období
0,-

4.946,-

Na konci účetního období
0,-

0,0,0,-

0,0,0,0,-

Přehled byl sestaven dne: 1.3.2021

………………………………………
MgA. Tomáš Pálka, PhD.
předseda Konvergence

0,-
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PRÍLOHA K ÚCETNÍ ZÁVERCE ZA ROK 2020 dle §30 Vyhlášky c. 504/2002
a) Úcetní jednotka: Konvergence, z.s. Ořešín 920, 27343 Buštěhrad
Hlavní cinnost: sdružování hudebních skladatelů a hudebníků
Hospodářská cinnost: nebyla vykonávána
Nejvyšší orgán spolku: clenská schůze
Statutární orgán: clenové představenstva
Organizacní složky: umělecký vedoucí
b) Vklady do vlastního jmění - nejsou
c) Úcetní období - kalendářní rok
Úcetní metody, zpracování úcetnictví, ocenování – řídí se zákonem c. 563/1991 o úcetnictví a
dále vyhláškou c. 504/2002 pro úcetní jednotky, u kterých hlavním předmětem cinnosti není
podnikání, pokud úctují v soustavě podvojného úcetnictví
Úschova úcetních záznamů – Ořešín 920, 27343 Buštěhrad / Wasen 17, 83324 Ruhpolding
d) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úcetní závěrky podle §19 odst. 5 zákona se
nestaly žádné významné události.
e) Způsoby ocenování – pohledávky a závazky v cizích měnách – pevný kurz platný k prvnímu kalendářnímu dni v roce vyhlašovaný CNB
K rozvahovému dni použit kurz vyhlášený Ceskou národní bankou k 31.12.
f) Podíl v jiné úcetní jednotce nebyl žádný.
g) Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpecení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a evidované danové nedoplatky u
místně příslušných financních orgánů – nejsou
h) Akcie nebo podíly – nejsou
i) Majetkové cenné papíry, dluhopisy – nejsou
j) Cástky dlužené, které vznikly v daném úcetním období a u kterých zbytková doba splatnosti
k rozvahovému dni přesahuje pět let, dluhy úcetní jednotky, kryté plnohodnotnou zárukou,
danou touto úcetní jednotkou – nejsou
k) Financní nebo jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci) – nejsou
l) Výsledek hospodaření v clenění podle hlavní a hospodářské cinnosti a pro úcely daně z příjmů
výsledek hospodaření z hlavní cinnosti
4.946,- Kc
výsledek hospodaření z hospodářské cinnosti
0,- Kc
výsledek hospodaření celkem
4.946,- Kc
m) Průměrný evidencní přepoctený pocet zaměstnanců – 0
mzdové náklady – 0,- Kc
ostatní sociální náklady – 0,- Kc
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n) Výše stanovených odměn a funkcních požitků za úcetní období clenům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů urcených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce - 0
Výše vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých clenů těchto
orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii clenů – 0
o) Úcasti clenů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů úcetní jednotky urcených
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s
nimiž úcetní jednotka uzavřela za vykazované úcetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy – nejsou
p) Výše záloh a úvěrů, poskytnutých clenům orgánů uvedeným v písmenu n) – nejsou
q) Výpocet zisku nebyl ovlivněn způsoby ocenování financního majetku v průběhu úcetního
období.
r) Zjištění základu daně z příjmů
výsledek hospodaření
náklady na hlavní cinnosti – hrazené z dotací a darů
příjmy osvobozené nebo nejsou předmětem daně – dotace
nedanové náklady
základ daně
cástka podle §20 odst. 7 zákona – snížení základu daně
základ daně
zaokrouhleno na tisíce dolů

0,- Kc
292.000,- Kc
292.000,- Kc
0,- Kc
0,- Kc
0,- Kc
0,- Kc
0,- Kc

Prostředky získané danovou úlevou v předchozích letech byly všechny použity na úhradu
nákladů na hlavní cinnost spolku v předcházejících zdanovacích obdobích. V roce 2020 byla
využita možnost snížení základu daně pro neziskové organizace a úspora na dani bude využita
v příštím roce na úhradu nákladů na hlavní cinnost.
s) Rozdíly mezi danovou povinností připadající na běžné nebo minulé úcetní období a již
zaplacenou daní v těchto úcetních obdobích – nejsou
t) Významné položky z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty – nejsou
u) Přijaté dary – 0,- Kc
Přijaté dotace – 292.000,- Kc
v) Veřejné sbírky – nebyly
w) Hospodářský výsledek z předcházejícího úcetního období byl převeden na úcet
nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let - nejsou.
V Praze dne 1.3.2021
MgA. Tomáš Pálka, PhD. / předseda spolku
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