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Informace ekonomického oddělení

Vážené sestry, vážení bratři,
na začátku nového roku 2016 přijměte, prosím, naše srdečné pozdravy a přání všeho
dobrého. Jako každý rok, tak i letos pro Vás máme připraveny důležité informace
ekonomického charakteru, které bychom Vám rády předaly:
-

informace k výkazům hospodaření za rok 2015 a rozpočtu na rok 2016
přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem pro rok 2016 - viz příloha
rozdělení sbírky solidarity na rok 2016
setkání účetních ČCE
upozornění na povinnost přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví od 1. 1. 2016

Výkaz hospodaření sborů + rozpočet
U vyplňování výkazů hospodaření a rozpočtů nastává technická změna, od letoška se bude
formulář vyplňovat online přes portál Evangnet.cz, obdobně, jak jste již zvyklí u evidenčních
dotazníků. Výkaz bude v nejbližší době zveřejněn na stránkách www.evangnet.cz. O tomto
kroku budete informováni.
Počítejte, prosíme, s tím, že termín uzavření výkazů je 31. březen 2016.
Rozdělení sbírky solidarity na rok 2016
Dle návrhu správní rady Personálního fondu a rozhodnutí synodní rady ze dne 15. 12. 2015
obdržely podporu ze sbírky solidarity následující sbory:
Sbor
0607
0708
0410
1123
1114
1110
0407
Celkem

Libštát
Jičín
Kdyně na Šumavě
Znojmo
Nikolčice
Hustopeče u Brna
Chodov u Karlových Varů

Částka v Kč
37 000,37 000,37 000,73 800,25 800,48 000,44 300,302 900,-

Připomínáme, že máte možnost kontrolovat stav Vámi odvedených celocírkevních sbírek
na www.srpf.evangnet.cz.

Setkání účetních ČCE
Rády bychom vás pozvaly na další setkání účetních s naším daňovým poradcem
Ing. Vičarem, které se bude konat v sobotu 13. 2. 2016 od 9.30 hod. v zasedací místnosti
v 1. patře přední budovy Husova domu (Jungmannova 9, Praha 1).
Prosím vás o písemné potvrzení účasti na adrese leva@e-cirkev.cz.
Vaše případné dotazy nebo témata zasílejte předem, aby se na ně mohl Ing. Vičar připravit.
Upozornění na povinnost přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví
od 1.1.2016
Informace o tom, která účetní jednotka může vést od 1. 1. 2016 jednoduché účetnictví,
naleznete v závěru tohoto dopisu.
Podrobněji se tomuto tématu a způsobu přechodu na podvojné účetnictví budeme věnovat
na setkání účetních 13. 2. 2016.

Věříme, že uvedené informace vám budou k užitku a těšíme se na společnou práci v roce
2016.

Za ekonomické oddělení ÚCK

Marie Levá

Kdo může vést jednoduché účetnictví od 1. 1. 2016
Podle §1f může vést jednoduché účetnictví (JÚ) osoba, která splňuje současně čtyři
podmínky:
a/ není plátcem DPH
b/ celkové příjmy za poslední uzavřené období nepřesáhnou 3 mil. Kč
c/ hodnota majetku nepřesáhne 3 mil. Kč
d/ má vybranou právní formu, např. náboženská společnost
Celkovým příjmem se rozumí příjem dle peněžního deníku, snížený o průběžné položky,
o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a o příjmy nahodilé.
Celkovým majetkem se rozumí celková hodnota majetku z výkazu o majetku a závazcích,
snížená o hodnotu pohledávek z titulu prodeje dlouhodobého majetku a o pohledávky
nahodilé.
JÚ se vede podle vyhlášky 325/2015.
Přestane-li účetní jednotka splňovat podmínky pro vedení JÚ, vede podvojné účetnictví (PÚ),
a to od prvního dne období následujícím po období, kdy tuto skutečnost zjistila. Pokud tedy
překročí v roce X, zjistí X+1, tak od 1.1.X+2 vede PÚ.
Podle přechodných ustanovení se v roce 2016 bude postupovat podle stavu k 31. 12. 2015.
Tj. pokud účetní jednotka splňovala k 31. 12. 2015 všechny čtyři výše uvedené podmínky, pak
v roce 2016 povede JÚ, pokud ne, tak od 1. 1. 2016 povede PÚ.
U některých sborů tak pravděpodobně dojde k tomu, že do roku 2015 vedly tzv. JÚ nebo
daňovou evidenci (správněji se nejednalo o účetní jednotky) a od 1. 1. 2016 budou muset
vést PÚ. Způsob přechodu na PÚ (i opačný) probereme podrobněji na únorovém školení.

V Plzni, 11. 1. 2016
Ing. David Vičar

