
 
 

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 
 
Česká kraniosakrální asociace, z.s. je zapsaný spolek, jehož cílem je udržování profesionálních standardů praxe 
a výcviku kraniosakrální biodynamiky, podporování práce terapeutů, šíření a propagace kraniosakrální 
biodynamiky, podpora zdraví klientů. Datem vzniku je  25. září 2012., datem zápisu u Městského soudu v Praze 
je 1. leden 2014. 
 
1.Obecné údaje 

a) název účetní jednotky:  Česká asociace terapeutů kraniosakrální biodynamiky 
b) sídlo:    Vyšehradská 1376/43, 120 00 Praha 2 
c) IČ:    22711198 
d) právní forma:   zapsaný spolek 
f) rozvahový den:   31.12.2018 
g) okamžik sestavení účetní závěrky: 18.2.2019 

 
2. Zásady, metody, oceňování 
a) účetní období – kalendářní rok 
 
b) informace o aplikaci obecných účetních zásad 
 Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady. 
 
c) Způsoby oceňování 
1. Zásoby – účetní jednotky účtuje pořízení a úbytky zásob způsobem A 
2. Ocenění hmotného dlouhodobého majetku 

 – od částky 40 000,- Kč včetně 
- drobný hmotný majetek v ocenění do 40 000,- Kč je účtován do nákladů v roce pořízení 

3. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku  
– od částky 60 000,- Kč včetně 

4. Ocenění hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
- účetní jednotka neměla a nemá v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností 

5. Ocenění podílů a cenných papírů 
- účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné podíly ani cenné papíry 

6. Způsob stanovení reprodukční ceny 
 - reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita 
7. Změny v oceňování 

- v běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám v metodice oceňování 
 

d) Odepisování 
Metoda odepisování odpovídá zařazení do odpisových skupin v návaznosti na zákon o daních z příjmů. 
V běžném účetním období jednotka neuplatňovala daňové ani účetní odpisy. 
 
e) Přepočet údajů v cizí měně 
Pro přepočet údajů v cizí měně je používán denní kurs ČNB. 
 
 
3. Významné události po rozvahovém dni 
Mezi rozvahovým dnem a datem účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 
 
4. Splatné závazky na sociální a zdravotní pojištění 
Společnost v roce 2018 zaměstnávala žádné zaměstnance.  
 
5. Závazky nevykázané v rozvaze 
Všechny závazky jsou vykázány v rozvaze. 
 
 



6. Orgány:  
Valná hromada 
Revizní komise: Ing. Jana Ohanková, Mgr. Filip Žitník, Dagmar Samková  
předseda: Zuzana Kozáková    
 
7. Výsledek hospodaření 
Náklady   1 080 tis. Kč   
Výnosy   1 140 tis. Kč   
Hospodářský výsledek před zdaněním 87 tis. Kč 
 
 
8. Zaměstnanci 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  0 
Z toho členů řídících orgánů  2 
. 
 
9. Půjčky a úvěry 
Společnost v roce 2018 neposkytovala půjčky členům orgánů. 
 
10. Pohledávky a závazky ke dni sestavení rozvahy 
Závazky z obchodních vztahů k 31.12.2018 činily 10 335,- Kč 
Pohledávky z obchodních vztahů k 31.12.2018 činily 3 383,- Kč 
 
 
 
V Praze dne 18.2.2019 
 


