PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
za kalendářní rok 2021
Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní
závěrka sestavuje
Účetní období

31.12.2021
01.01.2021 - 31.12.2021

a) Základní údaje
Název
Sídlo
IČ
Právní forma
Hlavní předmět činnosti (poslání)
Hospodářská činnost
Ostatní činnosti
Statutární orgány

Každý koš pomáhá, z.s.
Jugoslávských partyzánů 952/30
265 747 21
706 – Spolek
94996 - Činnosti organizací na ochranu a zlepšení
postavení etnických, menšinových a jiných speciálních
skupin

PhDr. Petra Bažantová, předsedkyně výboru

b) Zřizovatelé, datum zápisu do rejstříku
18.12.2008

Valná hromada

c) Obecné účetní informace
Účetní období:

kalendářní rok

Používané účetní metody:

dle zákona č. 563/1991 Sb.

Způsob zpracování účetních záznamů:
Způsob a místo úschovy účetních záznamů:

v souladu s § 12 zákona č. 563/1991 Sb.
v sídle jednotky

Způsoby oceňování:

v pořizovacích cenách

Způsoby odpisování:

dle zákona 586/1992 Sb.

Způsob stanovení oprávek k majetku:

dle zákona 586/1992 Sb.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:

není použito

Způsob tvorby a výše opravných položek: není použito
Způsob tvorby a výše rezerv:
není použito
Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a
výsledek hospodaření:
nejsou

d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky:
žádné
e) Výsledek hospodaření
výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů

Kč
21 149,68
0,00
21 121,00

f) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců
Položka

zaměstnanci celkem

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Osobní náklady celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

g) Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů
Poskytovatel

účel dotace

výše dotace

zdroj dotace

h) Přijaté dary – významné částky
Dárce
Drobní dárci
Fórum dárců – sbírka
Česká streetballová asociace z.s.
Jakub Bažant
Vojtech Vsetička
DEKSTONE přírodní kámen s.r.o.
Petra Bažantová
Tomáš Matějovský

Částka
33 769,00
4 281,00
20 000,00
10 000,00
11 000,00
10 000,00
10 400,00
10 000,00

i) Využití daňové úspory § 20 odst. 7 zákona o DP v roce 2021
Rok
2020
2021
Razítko:

Úspora
0,00
3 634,00

Vyčerpáno
0,00
0,00

Podpis odpovědné
osoby:
PhDr.Petra
Bažantová

Převod do další roku
0,00
3 634,00
Okamžik
sestavení:
25.02.2022
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