
název: Společnost Parkinson, z.s.

sídlo : Volyňská 933, Praha 10

IČ: 60458887

právní forma : zapsaný spolek

předmět činnosti : 

Činnost organizací na ochranu a zlepšení postavení speciálních 

skupin 

rozvahový den : 31.12.2015
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Splatné závazky – žádné.  

L 6265 vedená u Městského soudu v Praze 

Statutární orgán: Zdislava Freund

Předmětem činnosti je zlepšení společesnkého postavení a kvality života pacientů s 

Parkinsonovou nemocí a jejich blízkých. 

Vedlejší hospodářská činnost není vykonávána. 

není 

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Účetní záznamy jsou zpracovávány na účetním softwaru PREMIER.

Záznamy  a  účetní  dokumentace  archivována  v  sídle  sdružení;   účetnictví   zpracovává 

společnost PRODIMO s.r.o., IČ: 27252205

Účetní metody použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Významná událost mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nenastala.

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek oceňujeme cenou pořizovací (cena  pořízení + 

náklady spojené s pořízením). 

Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou a  výrobky výší vlastních nákladů. 

Pro přepočet cizí měny na českou byl použit kurz  devizového trhu vyhlášený Českou 

národní bankou k okamžiku ocenění. Na konci  účetního období přepočet dle kurzu ČNB 

ke 31. 12. 2015.

Nemá podíl v žádné jiné účetní jednotce.

Příloha k účetní závěrce
podle vyhlášky č. 504/2002 

obecné údaje

Informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Nebyly vydány žádné akcie nebo podíly.

Nemáme. 

Nedlužíme. 

Nemáme. 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 z hlavní činnosti  činí:     - 25 475,65 CZK

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 z vedlejší činnosti činí:                0,- CZK 

Průměrný počet zaměstnanců:  0

Nevyplácíme odměny ani funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných 

orgánů.
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V Praze dne 17. 6. 2016

podpis statutárního orgánu 

Žádné. 

Nejsou. 

Hospodářský výsledek roku 2014 převeden na účet nerozděleného zisku.

Zálohy nebyly vyplaceny. 

Nebyla

Se žádným z členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů ani jejich rodinných 

příslušníků nebyla uzavřena žádná smlouva.

Neposkytnuta.

HV nebyl ovlivněn.

Náklady a výnosy sdružení z hlavní činnosti jsou podle ZDP od daně osvobozeny  nebo 

nejsou předmětem daně z příjmu. Daňová povinnost v roce 2015 nevznikla.
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