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o8EcNÉ lNFoRN4ACE o účETNí]EDNoTCE

NáZeV Unje českých pěVeckých sború
Sidlo: Ma5arykovo nábřeží248/1,6 waha

7

Č:004450,15

PraVn iorma spo ek
5pis.zn

:

L1435 Vedená

! Měst§kého

5oudu V Praze

HIavnia nnost: oí8an Zace českéhoneprofes onálniho 5boroVého ZpěVu, podporuje rozvoj hUdebních
aktivlt dělié rn ]ád eže
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iNFoRMAcE o ZAKLADATELicH, ZŘ ZOVATELÍcH A VKLADEcH Do VLASTNÍHo.]MENl

UČetnijednotka nenrá zak adate e an
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Zř

ZoVate e a IeeV]duje žádnéVk ady do V a5tniho ]mén ,

UcETNl oBDoBl

Účetr obdobije

ka endářní rok od 1, edné 202O do 31,prosinece 202o
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Způsob ZprácoVání účetniZáVěrky, archiVace

Předjožená účetnizéVěrka by a zp.ácoVána na zék adě Zak, č. 563/1991 sb., o účetnictvíana zákiadě
Vyh ášky MFČR, kterýrni se stanoVípo5tUpy účtoVáni a ob5ah účetnizáVěrky pro nez 5kove

organizace Učetnictví]eVedenoexterněsVyužitimsoft,,!,aresTEREo Účetnídoklady]sou
archiVoVany V sid e, Mez rozvahoVým dnern a okarnžikern sesiaVeni účetnizáVérkynenasta y žá.lné
VýZnanrné udá o§t , které bV mě Y Význarn pro posouzeni ekonomického stavu účetníjednotky,

DIo tlhod o

bý ňajetek

Učetni]ednotka eVidUje

V d

ouhodobérn hrnotném majetkLr hmotný majetek

Vyššínež 1 rok a 9 poř]ZoVacícenoU vyššinež 40t
40tis Kč účtU]eor8anizace do nákladů.

§

s doboU poUžitelno§ti

Ka. Hmotný majetek V poř zovací ceně nižšínež

StaVbY úaetnijednotka neV astn i

Zásoby

Př nék!pU zbožiúčtUjeúčetnijednotka o zá50bách způ50bem
Účetnijednotké nemá zá!oby Vytvořené Vlastní činnosti,

B

Finančnima]eiek
Ve sledoVdnérn účetnímobdobífirrna neVlastn a cenné papiry a rna]etkové účastiVe forrně podí ů,

Poh edáVky
Poh edáVky se oceňuji př] sVérn VZniku jrnenoV tou hodnotou,

Transakce v cizi měně

Majetek a záVazky pořiženéV clzí nréně 5e oceňujíV če§kých korunách
Vyh éšenémČNB k prVnimu dn s]edovaného účetníhoobc]obi),

V peVnérn kUíz!] (izn V k!rrzu

časovéroz išen í

Účetnijednotka časově neroZlišuje nák ady a Výnosy

V

připadech, které 5e kažcIoročnéopakuii

a

jsoU

sVou Čá5tkol,] nevýznamné

l]četnijednotka účtujeV případě při]átých, ale zatirn nepo!ž tých dotacíjako o Výnosech přištich
období.

5)

M MoŘÁDNÉ PotožKY NÁKtADů A VÝsNosů

Učetni]ednotka Ve 5 edoVanérn účetnimobdobí neevidovala po ožky nékladů a Výnosů, které by byly
m rnořádné svým objemem a pŮVodem
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Účetnijednotka neVlastn] a k p05lednim! dni účetnihoobdobi žádný pooi Ve spo ečnostech
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Účelnijednotka Ve sledovaném účetnirnobdobi evldova a položky dLouhodobého majetku
V pořlZoVaciceně 220 tis

8 oDVi\/lÁAUD-oD5,LA NLo.LDo\Á(
Účetni]ednotka Ve
služby,

s

5 U_B,

edovaném účetnimobdobi nepo5kyt a odměnrr za aucl tor5ké a j ne oVeloVacl

9)

PoDÍt V ]lNÝcH sPotEČNosTEcH

10) DLUHY ZA Soc ÁLNÍ, ZDRAVoTNÍ Po] ŠTĚNíADAŇoVÉ

N

EDoPIATKY

Účetnijednotka k datU záVěrky evldoVala následujicizáVazky Vúčorgánůrn
a pop dtky:0 KČ

11) VLASTN
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neodVedenédaně

CTViAKcliA PoDÍtŮ
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Učetníjednotka nevykazUje dlUhy, které Vzn

k y V€

§ledovanéri účelnimobdobi

13) PŘEHtED FlNANčNícHZÁVAZKů NEUVEDENÝcH V RoZVAZE
Nej50u
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účetnijednotka,re sledoVaném účetnímobdobíVykázala přijnT y a Výda]e jak V h aVni činnost
uvedené Ve 9tanoVách jako h aVní pos ání, tak Ve Vedlejšič nnost] srnéřujícik dosaženízlsku pro
potřeby zabezpeaeni hlaVni č nnost ,

Přijmy h dvnič nnosti: 1568 941,- Kč
Přijmy hospodářské člnnostl: 17 305, Kč
Vý5ledek hospodařeni] 310 245,-Kč

15) PRůMĚRNÝ PočET ZAMĚSTNANců

Učetnijednotka Ve

5

edovanérn účetnimobdobi zamě5tnáVa a pracoVníky V pracoVnim poměrU ná

DPp.

osobnínáklady č ni: 123970, Kč
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Účetní]ednotka Ve s edoV.ném účetnirnobc]ob' nevyp]áce a členům§tatutárních orgánů žádné
odměny an íUnkčnipož tkY Za Výkon funkce Ve 5tatL]t or8ánu

l,

UaAsTC

l\LslA.U. oocÁ\Ů, o(o8A(F\l,,V,J,\V\l'AF

18) ZÁLOHY A ÚVĚRY ZA ČLENY STATUT ORGÁNŮ
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Účetníjeclnotka V průběhu s edovaného obdobi účtoVaá V ana ytické eV denci oddě eně náklady
Výrosy z činnost h aVního pos ániá z č]nností pod éhaiícíchdan z přijmťr Nák]ady, které byly
VynaloŽeny Ve sledovanéín obdobi na oba typy činností,byly dočasnéeV doVá ny jako náklady ňa
činnostj hlaVniho pos]ánía ná konci s edovaného obdobiVnitřnim doklady přeúčtovány na VrUb

,"lldo:,
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UČetníjednotka za íok 2020 L]platn a možnost odpoatu od zák adu daně z přijrnú d e §20, odst
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Účetnijednotka Vyka2uji V rozvaze a VýkaZu zisku a ztráty VýZnan,]né položky, které Vyžaduji dalši
nformace, aby by a zajištěna 5rozum]te nost účetniZáVérky
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Nadace Český hudební fond
Naciace

Ž

vot umě ce

Výše dotace
21 000
90 000

ML.rsica con]!ncta

40 000

L . NSHSS

110 000

cantU5

30 000

lV]usica coniu]Tcta

15 000

NsHss
Mus ca coniuncta

5 000

,

21) PŘEHLED o PŘLJATÝCH A PoSKYTNUTÝcH DAREcH
žádne,
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22] PRÉHLED o VERE]NYCN 5B RKACH

Účetnijednotka

_

V

prúběhU
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edovaného obdobi neorganiZoVala žádnéVeřejné sbirky,
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Účetni]ednotka přeVádí rV roku 2020 Ve prO5pěCh účtu932

-

NerOZdě ený Zisk, neuhraZená ztráta

se5taVeno dne 8,března 2021

předseda Mgr,

Roman Mlchélek, ph,D,

