Příloha k účetní závěrce dle § 29. a 30. Vyhlášky č. 504/2002

Název: 		Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Sídlo: 			Jiráskova 1775, 390 02  Tábor
Právní forma: 	zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb., § 20f-§ 20j 
ve znění pozdějších předpisů
IČ: 			65018826


Činnost hlavní - poslání: vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu (dále jen SKAT). Zajišťování, organizování a financování seminářů, přednášek a jiných akcí souvisejících s automatizací knihovnických procesů.

Činnost hospodářská: sdružení vykazovalo příjmy z hospodářské činnosti pouze z vkladů na zvýhodněném vkladovém účtu.

Účetní závěrka ke dni 31.12.2013
Statutární orgán: 	Rada sdružení : 	Předseda: 	Ladislav Zoubek ( Děčín )
					Místopředseda: 	Ing. Jiří Šilha
Členové: 	Čech Jaroslav (Břeclav)
	Cimbálník Pavel(Přerov)
                                                   		Daňková Jarmila (Jihlava)
	Lenka Prucková ( Olomouc )
Karla Votřelová ( Český Krumlov )

		Kontrolní skupina : 	Zdena Chadimová ( Dačice )
Eva Janíčková ( Tábor )
Rajdlová Iva (Pelhřimov)


Výroční schůze členů sdružení – nejvyšší orgán sdružení.

b) Sdružení bylo založeno dne 6.6.1996 prvními třiceti členy.V současné době má sdružení 195 členů. Vedeno je u Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích č. 27/ZSTA/2003. Při založení nebyl vložen nikým do sdružení žádný vklad. Členové platí každoročně členský příspěvek. Pro rok 2013 ve výši 1.000,-Kč pro knihovny do 20.000 svazků a 2.000,-Kč nad 20.000 svazků.

c) Účetní období – kalendářní rok – 1.1.2013-31.12.2013
Způsob zpracování účetních záznamů na počítači.
Způsob a místo uchovávání účetních záznamů: Jiráskova 1775, Tábor, záloha na disku, 1x vytištěno a seřazeno v pevných deskách.
Nákup materiálu přímo do spotřeby (B).
Výsledek hospodaření – sdružení hospodařilo se ziskem +29.084,37 Kč

d)Významné události žádné.
 
e) Sdružení neúčtuje v cizích měnách.

f) Sdružení nemá žádný podíl v jiné organizaci.

g) Organizace nemá žádné závazky vůči pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vůči veřejnému zdravotnímu pojištění. 

h) Sdružení nevlastní žádné akcie.

i) Sdružení nemá žádné majetkové cenné papíry a dluhopisy.

j) Dlužné částky, jejichž doba splatnosti přesahuje 5 let, sdružení neeviduje žádné.

k) Sdružení má závazky ve výši  31.964,-Kč, které byly uhrazeny na počátku ledna 2014

l) Výsledek hospodaření
	výsledek hospodaření hlavní činnosti: +28.531Kč
	výsledek hospodaření hospodářské činnosti +553,37Kč úroky z vkladového účtu
	výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů: 0,-Kč (sdružení snížilo základ daně dle §20 odst. 7 zákona o dani z příjmů)


m) Průměrný evidenční počet zaměstnanců – sdružení nemá stálé zaměstnance. 

n.) Statutárním orgánům nejsou vypláceny žádné odměny.

o) Sdružení neposkytlo žádné úvěry ani zálohy.

p) Sdružení nevlastní finanční majetek kromě finančních prostředků na pokladně +2.898,-Kč a běžném účtu +17.889,78, vkladovém účtu v celkové výši +466.434,29Kč.

q) Způsob zjištění základu daně z příjmů: Výsledný základ daně z příjmů činil 0 Kč. Byla uplatněna možnost snížit základ daně dle §20 odst. 7 zákona.

r) Daňová povinnost za běžné období a minulé období žádná.

ř) V souvislosti s účtováním IM pořízeného z dotací byla částka ve výši ročních odpisů účtována nejen do nákladů 551/082, 551/073 ale i do výnosů 901/649.

s) Sdružení nepřijalo ani neposkytlo žádný dar.

t) Hospodářský výsledek - zisk za rok 2012 byl  převeden do nerozděleného zisku z minulých let.

u) V rámci inventarizace majetku došlo k vyúčtování účetních odpisů, a operace s nimi spojené. 
 
Pro údaje vyžadované §29 a §30 vyhlášky, které nejsou uvedeny, nemá účetní jednotka náplň.


V Táboře dne 10.3.2014
Vypracovala: Ing. Petra Šilhová

