
 

 

 

Výroční zpráva 2020  

 

Tosara, z.s. – vzdělávací a volnočasové programy pro děti, 
mládež a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 

 

O TOSAŘE 
 

Tosara je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 vytváří otevřené prostředí pro rozvoj, 
vzdělávání a volný čas dětí, mladých lidí a rodin, se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, žijící v sociálně nepříznivých podmínkách a Romy. Dlouhodobě působíme ve městě Slaný 
ve Středočeském kraji, kde provozujeme předškolní centrum, skupinové a individuální doučování, 
poradenství pro rodiny týkající se vzdělávání, zájmové kroužky a zážitkové víkendové volnočasovky. Ve 
spolupráci s městem a Agenturou pro sociální začleňování se zde také zapojujeme do vytváření 
koncepcí sociální integrace a inkluze (Strategický plán integrace osob ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, Místní plán inkluze...), na celostátní úrovni jsme aktivním členem Platformy pro včasnou 
péči, která řeší včasný rozvoj dětí ze znevýhodněného prostředí komplexně. V předchozích letech naše 
organizace působila s volnočasovými programy také na východním Slovensku a poté asi 10 let v oblasti 

Ralska v Libereckém kraji, kde jsme již ale aktivity ukončili. Za dobu působení Tosary na území ČR prošlo 
našimi programy více než pět set dětí, mladých lidí a rodičů. 
 

Cílem našich aktivit je: 
• rozvoj osobnostních kompetencí u dětí, mládeže a rodin žijících v socio-kulturně znevýhodněném 

prostředí 
• kultivace veřejného prostoru a vzdělávacího systému vedoucí k větší otevřenosti a podpoře 

individuálních potřeb a možností každého dítěte 

• zvyšování povědomí společnosti o situaci v sociálně znevýhodněném prostředí, propojování 
aktivit organizace s veřejným prostorem 

• podpora tolerance ve společnosti a rozvoj občanské společnosti. 
 

VIZE 

Věříme, že všechny děti by měly mít šanci žít a vzdělávat se v prostředí, které je otevřené rozvoji dle 
jejich individuálních možností a potřeb. Měly by mít možnost si především hrát, získávat rozhled a 
setkávat se s co největším množstvím podnětů. 
 

POSLÁNÍ 
Dětem a rodinám, které žijí z etnických, kulturních či jiných příčin v sociálně znevýhodněném prostředí, 
a mají díky tomu snížené šance na plnohodnotný rozvoj, poskytujeme prostřednictvím vzdělávacích a 
volnočasových aktivit nástroje k získání dovedností nezbytných pro jejich zapojení do vzdělávání i pro 
jejich budoucí svobodné životní dráhy. Zároveň usilujeme o kultivaci veřejného prostoru i vzdělávacího 
systému vedoucí k větší otevřenosti a podpoře individuálních potřeb a možností každého dítěte. 

 



LIDÉ V TOSAŘE 

 
PRACOVNÍCI PROGRAMŮ 

Jana Rejžková – ředitelka, projektová manažerka 

Mária Jakubovie – fundraiserka 

Lucie Borešová - účetní 
 

Poradenství pro rodiny 

Lucia Paušlyová – poradkyně pro rodiny 

 

Předškolní centrum 

Emma Vrbová – manažerka předškolního vzdělávání, lektorka předškolního centra  
Tereza Stříbrná, Markéta Marešová, Kateřina Habadová – lektorky 

 

Doučování 
Kateřina Holá – koordinátorka doučování 
Kateřina Habadová, Maria Schormová, Anežka Nováčková, Kateřina Volfová, Jana Beránková, Zdena 
Nováková, Anežka Kotrbová, Jordanka Doneva Mineva - lektoři doučování 
 

Volnočasové aktivity 

Magdaléna Šipka - koordinátorka a lektorka 

Adéla Toldeová, Kateřina Pácová, Anežka Kotrbová, Jana Rejžková – lektoři  
 

STRUKTURA SPOLKU 

Výbor  

Předsedkyně: Jana Rejžková 

Místopředseda: Jiří Kunecký 

Členka výboru: Zuzana Pokorná 

 

Členové 

Lucia Paušlyová, Evgenia Bernstein, Marie Palečková, Mária Jakubovie, Marek Spěšný, Tereza 
Schwabová, Lenka Kubelová, Emma Vrbová 

 

 

 

 

ROK 2020 v kostce 
 

Naši práci ovlivnila v loňském roce pochopitelně koronavirová epidemie, kvůli níž jsme museli 
několikrát velmi rychle zareagovat a proměnit skoro ze dne na den způsob podpory klientů. S mnoha 

obměnami se nakonec podařilo všechny naše služby zachovat. Největší dopad měla situace zřejmě na 
volnočasové aktivity, které se na několik období musely zastavit úplně.  Ke vzdělávacím službám se pak 
přidala i podpora s orientací ve vládních opatřeních, šití roušek, distribuce desinfekce a další. Vzhledem 

k tomu, že na vzdělávání (i sociální situaci) většiny dětí, se kterými pracujeme, dopadla karanténa velmi 
těžce a ocitly se bez jakékoliv další podpory, jsme rádi, že se podařilo posílit především doučování, 
v jehož rámci jsme dětem pomohli i s povinnou distanční výukou, a děti tak mohly zůstat v kontaktu se 
školou. Vážíme si také podpory v podobě techniky a hygienických prostředků, kterou jsme v té době 
získali od Nadace České spořitelny a dalších dárců. Kromě pravidelných služeb jsme se zabývali také 
následujícími aktivitami: 



 

Strategické plánování 
V červnu jsme se věnovali strategickému plánování na roky 2020 - 2023. Během něj jsme mluvili nejen 
o změnách v našich službách, posílení některých vnitroorganizačních procesů či potřebě silnějšího 
fundraisingu, ale především o plánu být v příštích letech více inkluzivní, propojující a angažovaní. Je 
skvělé, že jsme už pro realizaci některých cílů získali finanční podporu. 
 

ZAŽÍT SLANÝ JINAK   
V sobotu 19. září jsme se připojili k městským slavnostem „Rožnění uherského býka“ s prvním 
ročníkem místní akce Zažít město jinak, kterou už léta zaštiťuje po celé republice společnost Automat. 

V parku u městského kina jsme připravili výtvarně literární program pro rodiny s dětmi, vrcholem bylo 
ve spolupráci s organizací KHER autorské čtení sbírky romských povídek O mulo!, kterou představila 
jedna z autorek Ilona Ferková. Cílem akce bylo přiblížit světy slánských obyvatel z různých kultur a 
prostředí. 
 

Spolupráce 

Ve Slaném jsme během roku spolupracovali s celou řadou organizací, se školami, školkami, s městem. 
Svolali jsme případové setkání ve věci úspěšnější adaptace jednoho z našich klientů v 1. třídě ZŠ, podíleli 
jsme se na tvorbě nového dokumentu "Místní plán inkluze Slaný v oblasti vzdělávání", byli jsme nadále 
členy Komise pro dostupné bydlení města, která navrhuje uživatele městských sociálních bytů. Pomalu 
se rodí i spolupráce s místními skauty, v rámci projektu Skauting pro všechny. 

 

Platforma pro včasnou péči 
Naši zástupci se nadále účastnili aktivit Platformy pro včasnou péči, která sdružuje asi 30 nadací a 
organizací pracujících s předškolními dětmi ze znevýhodněného prostředí. 
 

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

PŘEDŠKOLNÍ CENTRUM  

Předškolní centrum bylo určeno pro slánské děti ve věku 3 – 7 let, které z různých důvodů nenavštěvují 
běžné mateřské školy a jejichž rodinné zázemí často nemá kapacity rozvíjet předškolní dovednosti 
potřebné k nástupu na ZŠ. Centrum bylo otevřené 5 x v týdnu dopoledne. Děti se tu učily vše důležité 
pro plynulý přechod do mateřské nebo základní školy a pro lepší zapojení do života vůbec. Klub byl 

zaměřen hlavně na získání znalostí a dovedností odpovídajících předškolnímu věku dítěte (znalost 
barev, tvarů, čísel, grafomotorické dovednosti, orientace v prostředí apod.), ale i na neméně důležité 
dovednosti jazykové a sociální. Prostor jsme věnovali i hudbě, pohybu a volné hře. Ve výuce využíváme 
jak Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, tak metody pro děti z méně podnětného 
prostředí, zejména Grunnlaget. V roce 2020 centrem prošlo 14 dětí. 
 
Program v roce 2020 podpořili: Nadační fond Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ a Evropská unie 
(program OPVVV). 

 
DOUČOVÁNÍ 
Doučování usnadňuje dětem od 6 do 15 let ze Slaného obtížné období nástupu na základní školu. 
Pomáhá jim úspěšně projít nejtěžšími prvními ročníky a předcházet potížím, kvůli kterým by mohly být 
přeřazeny do praktické nebo speciální školy. Nejde nám jen o to, aby se dětem zlepšily známky, ale 
hlavně chceme, aby se přestaly školy bát, chodily sem rády a věděly, že domácí příprava ke škole patří. 
Pozitivní vnímání školy se snažíme podpořit i u rodičů, které motivujeme k participaci na školní 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=organizacetosara&set=a.4397135310327632
https://spv.skauting.cz/o-nas/
https://www.facebook.com/platformaprovcasnoupeci/


docházce, ale i na mimoškolních aktivitách dětí. Zároveň podporujeme vzájemnou komunikaci se 
školou. Doučování nabízíme ve dvou podobách. Jako skupinový klubík, který probíhá jednou týdně 3 

hodiny odpoledne pod vedením hlavní lektorky a několika pomocníků, a jako individuální intenzivní 
podporu přímo v rodinách, kdy se s každým dítětem schází pravidelně jeden lektor. Všichni lektoři jsou 
proškolení a metodicky vedeni koordinátorkou doučování. V roce 2020 jsme koncept doučování 
několikrát měnili s ohledem na potřeby dětí spojené s koronavirovou epidemií. Dlouhodobě tak děti 
mohly do našich prostor docházet a připojovat se z našich počítačů k distanční výuce, za podpory 
našich lektorů. Tento model dětem velmi pomohl držet krok se školní výukou a díky asistenci našich 
lektorů děti také lépe dokázaly sledovat výuku a rozumět probírané látce.  Celkem bylo během roku 
v programu doučování zapsaných 36 dětí. 
 

Program v roce 2020 podpořili: Nadační fond Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ a Evropská unie 
(program OPVVV). 
 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

V rámci volnočasovek jsme realizovali tradiční celodenní víkendové programy a od září také dva 
každotýdenní zájmové kroužky – sportovní a výtvarný. V létě jsme uspořádali dva třídenní příměstské 
tábory na téma Starověké Řecko a putování Malého prince po hvězdách. Programy byly určeny 
dětem od 6 do 18 let, kterým nabízely možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné 
volnočasové aktivity nejsou dostupné. Učily děti přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení volného 
času, rozvíjely u nich další důležité komunikační a sociální dovednosti, a navíc pomáhaly předcházet 
rizikovému chování.  V části roku se však volnočasové aktivity vzhledem k vládním opatřením 
spojeným s epidemií konat nemohly. Celkem se programů a kroužků zúčastnilo 48 dětí.  
 

Program v roce 2020 podpořili: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Středočeský kraj – Humanitární fond a projekt 

NROS a ČT Pomozte dětem. 

 
PORADENSTVÍ PRO RODINY A SPOLUPRÁCE S RODIČI 
Jako samozřejmou součást práce s dětmi vnímáme i podporu a motivaci jejich rodičů. Poradkyně pro 
rodiče proto poskytuje rodičům zapojených dětí asistenci a konzultace ohledně různých témat 
vztahujících se ke vzdělávání. Nejčastěji se věnuje těmto oblastem: 

− doporučení, jak s dětmi pracovat doma (případně doučování s poradcem v domácnosti) 
− konzultace dalších možností předškolního vzdělávání dětí, podpora při přihlášení dětí do 

mateřské školy, případně do školy základní a pomoc rodičům s jejím výběrem 

− poskytnutí podpory s objednáním a porozuměním výsledků z vyšetření v pedagogicko-

psychologických poradnách 

− podpora při absolvování povinného předškolního ročníku 

− podpora adaptace dětí na ZŠ 

− podpora docházky na adaptační hodiny do běžných MŠ 

− doporučení dalších specialistů, např. logoped, a další. 
− oslovování a vyhledávání dětí, které se dosud neúčastní žádné formy předškolního vzdělávání 
 

Program v roce 2020 podpořili: Nadační fond Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ a Evropská unie 
(program OPVVV). 
 

  

 

 

 

 



PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2020 podpořili. 
 

GRANTY A DOTACE 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Nadační fond Albert; Pomozte dětem, Evropská unie; 

Nadace České spořitelny; Nadace umění pro zdraví a Středočeský kraj. 
 

 

  

           
  

 

    

SOUKROMÉ DARY a NEFINANČNÍ PODPORA  
Helena Kostohryzová; Martin Weiser; Martin Ryvola; Tomáš Pokorný; manželé Bockovi; ČCE 
Vinohrady – Nedělní škola; ČCE; LMC s.r.o.; Papelote; Josefina Pekárková – zapůjčení skladu; rodina 

Hodinářových a další individuální dárci. 
 

 

 

 

KONTAKT 
 

Tosara, z.s. 

Ruská 711/82 

10100, Praha 10 

Tel: 777653433 

Email: info@tosara.cz 

Web: www.tosara.cz 

IČO: 27019403 

 

 

 

mailto:info@tosara.cz
http://www.tosara.cz/


V   P L N É M   R O Z S A H U

ke dni 31.12.2020

Poslání:

Rozvahový den:

Okamžik sestavení účetní závěrky:

31.12.2020

nebo jednotlivců v ČR a zahraničí, se zaměřením na obyvatele romského 

Právní forma:

18.4.2021

Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R K A

původu, děti a mládež.

IČO:

Registrace:

Zlepšení životních a kulturních podmínek sociálně vyloučených komunit

Název účetní jednotky:

Sídlo:

Tosara, z.s.

Ruská 711/82, Vršovice, 101 00  Praha 10

270 19 403

L 16307 vedená u Městského soudu v Praze

spolek



Tosara, z.s. Ruská 711/82, 101 00 Praha 10
IČO: 270 19 403

Ruská 711/82

270 19 403

spolek

Poslání:

předseda-předsedkyně sdružení
Předsedkyně sdružení: Jana Rejžková

Významné změny: Žádné významné změny nenastaly.

1.1.2020 - 31.12.2020

Zpracování účetnictví: Cígler Software Money S3

Archivace účetních záznamů: V souladu s § 31 a 32 zákona o účetnictví 

Použité účetní metody: Účetnictví účetní jednotky bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.

Účetní zápisy byly prováděny průběžně v účetním období po vystavení účetního dokladu

Účetní jednotka účtovala v souladu s účetními metodami stanovenými

V souladu s § 24 zákona o účetnictví

Účetní jednotka neuplatňuje daňové ani účetní odpisy. 

Dlouhodobý majetek: Účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý majetek.

Majetkové účasti: Účetní jednotka nevlastní žádné majetkové účasti.

Závazky a pohledávky: Účetní jednotka eviduje k 31.12.2020 splatné závazky na sociálním a zdravotním pojištění 
ve výši 50 499 Kč a závazek zálohové a srážkové daně ve výši 14 947 Kč.
Účetní jednotka nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let,
nemá závazky, které nejsou obsaženy  v rozvaze.

Účetní období:

Rozvahový den:

Zlepšení životních a kulturních podmínek sociálně vyloučených komunit
nebo jednotlivců v ČR a zahraničí, se zaměřením na obyvatele romského 
původu, děti a mládež.

2. ORGANIZAČNÍ ÚDAJE

Odepisování:

3. ÚČETNÍ ÚDAJE

Sídlo:

Právní forma:

IČO:

Registrace:

Statutární orgán:

31.12.2020

L 16307 vedená u Městského soudu v Praze

4. MAJETEK

Oceňování majetku:

PŘÍLOHA

k 31.12.2020

Název účetní jednotky:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Tosara, z.s.

o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb.

na jednotlivé syntetické či analytické účty uvedené v účetním rozvrhu.

§ 4, odst. 8 zákona o účetnictví.

k roční účetní závěrce

Roční účetní závěrka za rok 2020



Tosara, z.s. Ruská 711/82, 101 00 Praha 10
IČO: 270 19 403

Kč

Kč Spolek nevykonává doplňkovou činnost.

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách činí 9 osob, průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2020 činí 3,65.
Počet osob mimo pracovní poměr vykonávajících práci na dohody činí  23 osob.

Mzdové náklady na zaměstnance: 1 296 497 Kč
Náklady na odměny za práci mimo pracovní poměr (DPP, DPČ): 305 745 Kč
Zákonné sociální a zdravotní pojištění: 437 231 Kč

Účetní jednotka v souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění a výsledkem hospodaření za účetní období
2020 nevykázala povinnost odvádět daň z příjmů.

Informace o daňových úsporách: Účetní jednotka nenatvořila žádné úspory.

Přijaté členské příspěvky: 0 Kč

Granty a dotace (MŠMT, kraje): 171 055 Kč

Příspěvky ostatní (nadace): 2 213 171 Kč

Drobní dárci: 40 125 Kč

Dary, dotace, granty a příspěvky od nadací byly využity na krytí nákladů hlavní činnosti na veřejně prospěšné účely
a řádně vyúčtovány v souladu s podmínkami použití.
Všechny zdroje byly charakteru neinvestičního.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavením účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

Osoba odpovědná za sestavení: Lucie Borešová

Jana Rejžková Podpis:

0

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:

6. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH

7. DANĚ

Datum sestavení:

Statutární orgán:

17.4.2021

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti:

8. FINANČNÍ ZDROJE PŘIJATÉ

0

Roční účetní závěrka za rok 2020

Jana 

Rejžková

Digitálně podepsal 

Jana Rejžková 

Datum: 2021.04.24 

22:32:12 +02'00'



Tosara, z.s. Ruská  711/82,  101 00 Praha 10
IČO 270 19 403

výnosy hl. činn. jiné ost. výnosy dotace, granty dary čl. příspěvky úroky
hlavní 171 054,58 28 693,70 199 748,28 0,00

hlavní 1 779 044,31 1 779 044,31 0,00

hlavní 419 693,00 419 693,00 0,00

hlavní 2 329,00 2 329,00 0,00

hlavní 23 536,21 23 536,21 0,00

součet 0,00 0,00 171 054,58 2 253 296,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424 350,80 0,00

649.xxx 649.xxx 691 682.xxx 684.xxx 644.100

suma výnosy výnosy hl. činn. dotace dary čl. příspěvky úroky suma náklady
2 424 350,80 0,00 0,00 171 054,58 2 253 296,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424 350,80 0,00

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

Výpočet základu DPPO
Členské příspěvky - nepodléhají dani 0,00 VH 0

171 054,58 ř. 109 ř 020 0

Ostatní příjmy-V do výše N hl. činnosti 0,00 ř. 101 2 424 351 ř 050 0

Dary - uplatněné 2 253 296,22 ř. 110 0 ř 040 2 424 351

ř. 170 2 424 351 ř 070 2 424 351

Celkem výnosy 2 424 350,80

ř. 200 základ DP 0

ř. 200 zaokrouhl. Základ DP
VH v hlavní činnosti: 0,00 ř. 251 odpočet pro NO

daňová úspora 0

Samostatné akce

zisk/ztráta
6xx

Rozdělení výnosů

ROZBOR PRO DP 2020

výnosy
činnost náklady

rozdíl dílčích VZZ a celkového VZZ

6xx.xxx

Příjmy, které nejsou předmětem daně 
(úroky, dotace, příspěvky měst, obcí a 
krajů)

5xx.xxx
kontrola dílčích VZZ na celkový VZZ

cekový VZZ

zisk/ztrátapopis

Volnočasé aktivity Slaný
Předškolní kroužky
Doučování

Ostatní režie

Roční účetní závěrka 2020 - příloha k DPPO



ROZVAHA

27019403

IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2020

Název a sídlo účetní jednotky

(v celých tisících Kč)
.............................................................................................................................................

Tosara, z.s.

Praha 10

Ruská 711/82

10100

Česká republika

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

v plném rozsahu

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíA K T I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Krátkodobý majetek celkem 41B. 364 1 386

Pohledávky celkem 52     II. 116 10

Poskytnuté provozní zálohy 564. 93 0

Jiné pohledávky 6917. 23 10

Krátkodobý finanční majetek celkem 72     III. 229 1 357

Peněžní prostředky v pokladně 731. 107 114

Peněžní prostředky na účtech 753. 122 1 243

Jiná aktiva celkem 81     IV. 19 19

Náklady příštích období 821. 19 19

AKTIVA CELKEM 85 364 1 386



Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíP A S I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem 1A. -9 -9

Jmění celkem 2     I. 22 22

Vlastní jmění 31. 22 22

Výsledek hospodaření celkem 6     II. -31 -31

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93. -31 -31

Cizí zdroje celkem 10B. 373 1 395

Dlouhodobé závazky celkem 13     II. 79 0

Dohadné účty pasivní 196. 79 0

Krátkodobé závazky celkem 21     III. 190 266

Dodavatelé 221. 0 1

Ostatní závazky 254. 1 1

Zaměstnanci 265. 115 110

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 287. 51 50

Ostatní přímé daně 309. 18 15

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 3312. 0 47

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 3413. 0 40

Jiné závazky 3817. 5 2

Jiná pasiva celkem 45     IV. 104 1 129

Výnosy příštích období 472. 104 1 128

PASIVA CELKEM 49 364 1 386

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo

záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují

zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,

přičemž rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

17.04.2021

728526412

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje: Borešová Lucie

E-mail: boresova.lucie@gmail.com

Jana 

Rejžková

Digitálně podepsal 

Jana Rejžková 

Datum: 2021.04.24 

22:33:13 +02'00'



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

27019403

IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

Tosara, z.s.

Praha 10

Ruská 711/82

10100

Česká republika

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

Číslo
řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

Stav k rozvahovému dni

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2     I. 0379 379

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 31. 071 71

Náklady na cestovné 64. 046 46

Ostatní služby 86. 0262 262

Osobní náklady 13     III. 02 045 2 045

Mzdové náklady 1410. 01 602 1 602

Zákonné sociální pojištění 1511. 0437 437

Zákonné sociální náklady 1713. 06 6

Náklady celkem 39 02 424 2 424

Provozní dotace 41     I. 0171 171

Provozní dotace 421. 0171 171

Přijaté příspěvky 43     II. 02 253 2 253

Přijaté příspěvky (dary) 453. 02 253 2 253

Výnosy celkem 61 02 424 2 424

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

17.04.2021

728526412

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje: Borešová Lucie

E-mail: boresova.lucie@gmail.com

Jana 

Rejžková

Digitálně podepsal 

Jana Rejžková 

Datum: 2021.04.24 

22:34:24 +02'00'


