Ú

ETNÍ ZÁV

RKA

V PLNÉM ROZSAHU
ke dni 31.12.2016

Název ú etní jednotky:

Tosara, z.s.

Sídlo:

Ruská 711/82, Vršovice, 101 00 Praha 10

I O:

270 19 403

Registrace:

L 16307 vedená u M stského soudu v Praze

Právní forma:

spolek

Poslání:

Zlepšení životních a kulturních podmínek sociáln vylou ených komunit
nebo jednotlivc v R a zahrani í, se zam ením na obyvatele romského
p vodu, d ti a mládež.

Rozvahový den:

31.12.2016

Okamžik sestavení ú etní záv rky:

22.3.2017

Ruská 711/82, 101 00 Praha 10
I O: 270 19 403

Tosara, z.s.

P ÍLOHA
k ro ní ú etní záv rce
k 31.12.2016

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE
Název ú etní jednotky:

Tosara, z.s.

Sídlo:

Ruská 711/82
101 00 Praha 10

I O:

270 19 403

Registrace:

L 16307 vedená u M stského soudu v Praze

Právní forma:

spolek

Poslání:

Zlepšení životních a kulturních podmínek sociáln vylou ených komunit
nebo jednotlivc v R a zahrani í, se zam ením na obyvatele romského
p vodu, d ti a mládež.

2. ORGANIZA NÍ ÚDAJE
Statutární orgán:
P edsedkyn sdružení:
Významné zm ny:

p edseda-p edsedkyn sdružení
Jana Rejžková
Ke dni 12.5.2016 bylo zm n no sídlo organizace.
P vodní: Tanvaldská 1336/7, Kobylisy, 182 00 Praha
Nové:
Ruská 711/82, Vršovice, 101 00 Praha 10

3. Ú ETNÍ ÚDAJE
Ú etní období:

1.1.2016 - 31.12.2016

Rozvahový den:

31.12.2016

Zpracování ú etnictví:

Cígler Software Money S3

Archivace ú etních záznam :

V souladu s § 31 a 32 zákona o ú etnictví

Použité ú etní metody:

Ú etnictví ú etní jednotky bylo zpracováno v souladu se zákonem . 563/1991 Sb.
o ú etnictví v platném zn ní, vyhláškou . 504/2002 Sb.
Ú etní zápisy byly provád ny pr b žn v ú etním období po vystavení ú etního dokladu
na jednotlivé syntetické i analytické ú ty uvedené v ú etním rozvrhu pro rok 2016.
Ú etní jednotka ú tovala v souladu s ú etními metodami stanovenými
§ 4, odst. 8 zákona o ú etnictví.

4. MAJETEK
Oce ování majetku:

V souladu s § 24 zákona o ú etnictví

Odepisování:

Ú etní jednotka neuplat uje da ové ani ú etní odpisy.

Ro ní ú etní záv rka za rok 2016

Ruská 711/82, 101 00 Praha 10
I O: 270 19 403

Tosara, z.s.

Majetkové ú asti:

Ú etní jednotka nevlastní žádné majetkové ú asti.

Závazky a pohledávky:

Ú etní jednotka eviduje k 31.12.2016 splatné závazky na sociálním a zdravotním pojišt ní
ve výši 13 736 K a závazek zálohové a drážkové dan ve výši 5 357 K .
Ú etní jednotka nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let,
nemá závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze.

5. VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ
Výsledek hospoda ení v hlavní innosti:
Výsledek hospoda ení v dopl kové innosti:

-20 003

K

0

K

Spolek nemá dopl kovou innost.

6. ÚDAJE O ZAM STNANCÍCH
Ú etní jednotka nemá zam stnance. Odm ny jsou vypláceny na základ dohod mimo pracovní pom r (DPP, DP ).

7. DAN
Ú etní jednotka v souladu se zákonem o daních z p íjm v platném zn ní a výsledkem hospoda ení za ú etní období
2016 nevykázala povinnost odvád t da z p íjm .
Ú etní jednotka poslala da ové p iznání v ádném termínu.
Informace o da ových úsporách:
Ú etní jednotka nenatvo ila žádné úspory.
Výše úspory
základ/da
0
0
0

Rok vzniku úspory

Použití úspory v roce/ ástka

8. DOTACE, GRANTY
Ú etní jednotka obdržela dotaci od Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy 382 039,50K .
Ú etní jednotka obdržela formou p ísp vk od m st Ralsko a Slaný ástku 40 000 K ,
formou grantu od Fondu pro nestátní neziskové organizace 170 039,60 K a dále p ísp vky od nadací v celkové hodnot 197 821,71

9. DARY
Ú etní jednotka získala v daném ú etním období tyto neú elov vázané dary:
Dárce
drobní dárci

Forma
finan ní

Hodnota
54 362 K

Dary byly využity na krytí náklad hlavní innosti na ve ejn prosp šné ú ely.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavením ú etní záv rky nenastaly žádné významné skute nosti.

Datum sestavení:

22.3.2017

Osoba odpov dná za sestavení:

Borešová Lucie

Statutární orgán:

Jana Rejžková

Ro ní ú etní záv rka za rok 2016

Podpis:

ROZBOR PRO DP 2016
innost

popis

výnosy hl. inn.

jiné ost. výnosy dotace, granty
150 370,00
90 655,62
368 141,20
170 039,60
10 694,39
0,00
0,00
789 900,81

Víkendové aktivity Ralsko a Slaný
Dou ování
P edškolní kroužky
Vzd lávací klub Kereka
Ostatní - režie

hlavní
hlavní
hlavní
hlavní
hlavní
sou et

6xx.xxx

kontrola díl ích VZZ na celkový VZZ

suma výnosy
844 277,47

cekový VZZ
rozdíl díl ích VZZ a celkového VZZ

649.xxx
výnosy hl. inn.
0,00

Rozd lení výnos
lenské p ísp vky - nepodléhají dani
P íjmy, které nejsou p edm tem dan
(úroky, dotace, p ísp vky m st, obcí a
kraj )
Ostatní p íjmy-V do výše N hl. innosti
Dary - uplatn né

844 277,47
0,00
0,00

Celkem výnosy

844 277,47

0,00

649.xxx
0,00
0,00

691
dotace
789 900,81
0,00

Výpo et základu DPPO
VH

. 109
. 101
. 110
. 170

dary
35 365,63
12 648,39
6 347,50

54 361,52

682.xxx
dary
54 361,52
0,00

"#

$ % &' (

)

15,14
15,14

0,00

6xx
684.xxx
644.100
l. p ísp vky
úroky
0,00
15,14
0,00
0,00

náklady

0,00

020
050
040
070

844 278
0
844 278
0

0

196 069,00
103 304,00
374 488,70
170 039,60
20 379,53
864 280,83

0,00

0,00

0,00
0,00

suma náklady
0,00
864 280,83
0,00
0,00

5xx.xxx

0,00
0,00

-20 003

. 200 základ DP
. 200 zaokrouhl. Základ DP
. 251 odpo et pro NO
da ová úspora

!

výnosy
l. p ísp vky
úroky

0
0
864 281
864 281

zisk/ztráta
-10 333,37
0,01
0,00
0,00
-9 670,00
-20 003,36

zisk/ztráta

-20 003,36
0,00

