Nadační fond AVAST

identifikační číslo 247 75 401
sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00
oddíl N, vložka 817 nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

VÝROČNÍ ZPRÁVA O
ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2011
V Praze dne 31. května 2012

Tato výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadačního fondu AVAST,
identifikační číslo 247 75 401, sídlem Praha 4, Michle, Budějovická
1518/13a, PSČ 140 00, zapsaného v oddílu N, vložce 817 nadačního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen „nadační fond“),
za rok 2011 (dále jen „zpráva“) je zpracována ve smyslu a v souladu s §
25 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech), ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu se Statutem
nadačního fondu.
Správní rada nadačního fondu k 31. prosinci 2011:
PhDr. Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady
Ing. Milada Kučerová, členka správní rady
Mgr. Libuše Tomolová, členka správní rady
Zřizovatel: AVAST Software, a.s.
Hodnoceným obdobím je v této zprávě období kalendářní rok 2011, tedy období
od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011; zpráva obsahuje údaje za toto období
tak, jak je doklady nadačního fondu zachycují ke dni 31. prosince 2011.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadačního fondu AVAST
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A.

Úvodní část

1. Účel nadačního fondu
Nadační fond byl založen v roce 2010 a jeho účelem je všestranně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života a působit
k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad a
přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové. V této souvislostí nadační fond uskutečňuje zejména
činnost směřující k (i) podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo
etnický původ, (ii) rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí, (iii) podpoře tělesného rozvoje a sportovního
vyžití, (iv) podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti, (v) podpoře umění, (vi)
zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů, (vii) podpoře aktivit v oblasti péče o zvířata a (viii)
podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.

2. Projekty nadačního fondu v hodnoceném období
V souladu s účelem nadačního fondu se nadační fond v roce 2011 soustředil na poskytování příspěvků na následující
činnosti:
i. podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/
nebo sociální stav a/nebo etnický původ,
ii. rozvoj vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí,
iii. podpora rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti,
iv. podpora umění,
v. podpora aktivit v oblasti péče o zvířata.

3. Informace o zaměstnancích
Nadační fond nemá v současnosti žádné zaměstnance.

A. Úvodní část
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B.

Hospodaření nadačního
			 fondu

1. Přehled majetku a závazků nadačního fondu
1. Souhrn
a. hodnota souhrnu majetku nadačního fondu: 9 502 688,00 Kč (slovy:
devětmiliónůpětsetdvatisícešestsetosmdesátosm korun českých)
b. hodnota souhrnu závazků nadačního fondu: 0,- Kč (slovy: nula korun českých)
c. hospodářský výsledek za rok 2011: 9 002 688,00 Kč (slovy:
devětmiliónůdvatisícešestsetosmdesátosm korun českých)

2. Přehled majetku nadačního fondu:
Majetek nadačního fondu tvořil ke dni vzniku nadačního fondu majetkový vklad zřizovatele ve výši 500.000,- Kč.
Nadační fond také hospodařil s hospodářským výsledkem za rok 2010 ve výši 4 498 845,00 Kč (slovy:
čtyřimilionyčtyřistadevadesátosmtisícosmsetčtyřicetpět korun českých).
Další majetek nadačního fondu je tvořen nadačními dary určenými k dosahování obecně prospěšných cílů.
V průběhu ruku 2011 byly nadačnímu fondu poskytnuty nadační dary ve výši 21 750 000,00 Kč (slovy:
dvacetjedenmiliónsedmsetpadesáttisíc korun českých), a to společností AVAST Software, a.s.
Dále byl majetek nadačního fondu vytvořen darem ze strany Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26705338, se sídlem
Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00 ve výši 55 000,00 Kč (slovy: padesátpěttisíc korun českých), který
spočíval v provedení auditu nadačního fondu za rok 2010.
Další majetek nadačního fondu nepřesahující částku 10.000,00 Kč byl vytvořen příjmem z úroků na běžném
bankovním účtu nadačního fondu.
Majetek nadačního fondu ke dni 31. prosince 2011 tvořily peněžní prostředky na bankovním účtu nadačního fondu.

3. Přehled závazků nadačního fondu:
Nadační fond neměl k 31. prosinci 2011 žádné závazky.

2. Dárci poskytnuvší dary v hodnotě nad 10.000 Kč
Nadačnímu fondu poskytly v roce 2011 dary v hodnotě přesahující 10.000 Kč následující osoby:
AVAST Software a.s. - 21 750 000,00 Kč (slovy: dvacetjedenmiliónsedmsetpadesáttisíc korun českých);
Do fondu nerozdělených příspěvků pro rok 2011 byl také převeden hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši 4 498
845,00 Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistadevadesátosmtisícosmsetčtyřicetpět korun českých).
Dále došlo k daru ze strany Ernst & Young Audit, s.r.o. v hodnotě 55 000,00 Kč (slovy: padesátpěttisíc korun
českých), poskytnutému ve formě služeb.
Nadační fond v roce 2011 tudíž disponoval s prostředky v celkové výši 26 303 565,00 Kč (slovy:
dvacetšestmilionůtřistatřitisícepětsetšedesátpět korun českých).

B. Hospodaření nadačního fondu
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3. Přehled příjemců nadačních příspěvků v hodnotě nad 10.000 Kč a
zhodnocení jejich použití
1. Podpora lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ
Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením
Dům tří přání
Oliver Matouš Stanislav
POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením
Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s.
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Centrum Paraple, o.p.s.
Nadace Charty 77
Oblastní charita Červený Kostelec
POD KŘÍDLY
ALKA, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s. - Etiopie
Člověk v tísni, o.p.s. - Somálsko
Gaudia proti rakovině, o.s.
Oblastní charita Vyškov
Asistence o.s.
Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.s.
Domov Sue Ryder, o.p.s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR-Výcvik vodících psů
Sportovní klub vozíčkářů Praha
14 170 794,00 Kč
2. Rozvoj vzdělanosti a podpora talentovaných mladých lidí
Člověk v tísni, o.p.s. – Jeden svět na školách
Nadační fond Gymnázia Trutnov
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé
954 000,00 Kč
3. Podpora rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti
Všeobecná fakultní nemocnice – Centrum komplexní péče pro děti s perinatálním postižením
Fakultní nemocnice Olomouc – Diabetologické centrum pro děti
Asociace pro výpočetní techniku - Československá sekce
ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s. – matematika s chutí
1 520 000,00 Kč

B. Hospodaření nadačního fondu

8

4. Podpora umění
ČESKÁ HUDEBNÍ SPOLEČNOST-Sdružení přátel krásných umění-občanské sdružení
Pražský studentský orchestr
Divadelní společnost Jablonský
DIVADLO COMPANY.CZ, Divadelní sdružení
Legato, o. s.
500 000,00 Kč
5. Podpora aktivit v oblasti péče o zvířata
Jaroslava KLADIVOVÁ – Útulek pro týrané a opuštěné psy
100 000,00 Kč

CELKEM

17 244 794,00 Kč

Všechny poskytnuté nadační příspěvky byly příjemci použity, a to způsobem jsoucím v souladu s účelem, pro který
byl nadační fond zřízen.

4. Přehled použití majetku
Nadační příspěvky v roce 2011 činily celkem 17 244 794,00 Kč (slovy:
sedmnáctmiliónůdvěstěčtyřicetčtyřitisícesedmsetdevadesátčtyři koruny české). Výše nákladů nadačního fondu
za rok 2011 dosáhla celkem částky 65 422,00 Kč (slovy: šedesátpěttisícčtyřistadvacetdvě koruny české).
Hospodářský výsledek za rok 2011 činí 9 002 688,00 Kč (slovy: slovy: devět miliónů dva tisíce šest set osmdesát
osm korun českých).

5. Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů dle § 22 zákona o nadacích a
nadačních fondech
Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu ve smyslu § 22 zákona o nadacích a nadačních fondech a ve smyslu
čl. 6.1 Statutu nadačního fondu bylo v roce 2011 plně dodrženo.
Kalkulace plnění nákladového pravidla:
a. celková výše nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2011: 17 244 794,00 Kč (slovy:
sedmnáctmiliónůdvěstěčtyřicetčtyřitisícesedmsetdevadesátčtyři koruny české).
b. celková výše nákladů nadačního fondu za rok 2011: 65 422,00 Kč
(slovy: šedesátpěttisícčtyřistadvacetdvě koruny české).
c. poměr celkové výše nákladů k celkové výši nadačních příspěvků v procentech: 0,4 %
(přičemž příslušný limit omezení nákladů je stanoven na 14 %).

B. Hospodaření nadačního fondu
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C.
		

Vybrané údaje vztahující se
k účetní závěrce

1. Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce
Základní údaje obsažené v účetní závěrce ukazují, že nadační fond hospodařil v roce 2011 způsobem zajišťujícím
jeho dlouhodobou životaschopnost a udržitelnost jeho činnosti.

2. Výrok auditora a závažnější informace ze zprávy auditora
Výrok auditora je přílohou této výroční zprávy.

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
Dozorčí rada Nadačního fondu AVAST, identifikační číslo 247 75 401, sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 1518/13a,
PSČ 140 00, zapsaného v oddílu N, vložce 817 nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen
„nadační fond“), k 31. prosinci 2011 ve složení:
Mgr. Ondřej Vlček, Martin Novák, a Ing. Jan Šíd
podává správní radě nadačního fondu ve smyslu § 17 odst. 3 písmene e) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti:

1. Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví
vedeného nadačním fondem
Dozorčí rada při své kontrolní činnosti nezjistila chyby v plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků.
Dále dozorčí rada přezkoumala správnost účetnictví nadačního fondu za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Na
základě tohoto přezkoumání dozorčí rada sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti
účetnictví nadačního fondu nebo ke způsobu vedení účetnictví nadačního fondu.

2. Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy
Dozorčí rada nadačního fondu přezkoumala roční účetní závěrku nadačního fondu za období roku 2011, kterou
shledala jako správnou a řádně vypracovanou ve smyslu zvláštních právních předpisů. Dozorčí rada nadačního
fondu dále přezkoumala předloženou vypracovanou výroční zprávu nadačního fondu za období roku 2011, kterou
také shledala jako správnou. Dozorčí rada zjistila, že výroční zpráva splňuje náležitosti § 25 zákona. Všechny údaje
uvedené ve výroční zprávě byly dozorčí radou posouzeny jako správné, úplné a dostatečné.

3. Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění
Dozorčí rada nadačního fondu při výkonu své kontrolní působnosti ve smyslu § 17 zákona a v souladu s nadační
listinou a Statutem nadačního fondu neshledala žádné nedostatky, na jejichž odstranění by byla povinna správní
radu nadačního fondu upozornit.

V Praze dne 31. května 2012

Mgr. Ondřej Vlček 			

C. Vybrané údaje vztahující se k účetní závěrce

Martin Novák 				

Jan Šíd
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D.

Zpráva nezávislého
			auditora

E.

Příloha

Roční účetní závěrka nadačního fondu za rok 2011

dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha k 31. 12. 2011

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond AVAST
Budějovická 1518/13a
140 00 Praha 4 - Michle
IČO 24775401

(v tis. Kč)

AKTIVA

č.ř.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem

1

0

0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)

3

2. Software (013)

4

3. Ocenitelná práva (014)

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)

7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

9
10

1. Pozemky (031)

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032)

12

3. Stavby (021)

13

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)

15

6. Základní stádo a tažná zvířata (026)

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)

19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)

20

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)

22

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)

24

4. Půjčky organizačním složkám (066)

25

5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)

27

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)

28

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)

29
30

2. Oprávky k softwaru (073)

31

3. Oprávky k ocenitelným právům (074)

32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)

33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)

34

6. Oprávky ke stavbám (081)

35

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movit.věcí (082)

36

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)

37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)

38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)

39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)

40

E. Příloha
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AKTIVA

č.ř

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

B. Krátkodobý majetek celkem

41

4 999

9 503

I. Zásoby celkem

42

0

0

0

0

4 999

9 503

4 999

9 503

0

0

4 999

9 503

1. Materiál na skladě (112)

43

2. Materiál na cestě (119)

44

3. Nedokončená výroba (121)

45

4. Polotovary vlastní výroby (122)

46

5. Výrobky (123)

47

6. Zvířata (124)

48

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132)

49

8. Zboží na cestě (139)

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314)

51

II. Pohledávky celkem

52

1. Odběratelé (311)

53

2. Směnky k inkasu (312)

54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)

55

4. Poskytnuté provozní zálohy (314)

56

5. Ostatní pohledávky (315)

57

6. Pohledávky za zaměstnanci (335)

58

7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřej.zdrav.poj. (336)

59

8. Daň z příjmů (341)

60

9. Ostatní přímé daně (342)

61

10. Daň z přidané hodnoty (343)

62

11. Ostatní daně a poplatky (345)

63

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)

64

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC (348)

65

14. Pohledávky za účastníky sdružení (358)

66

15. Pohledávky z pevných termínových operací (373)

67

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)

68

17. Jiné pohledávky (378)

69

18. Dohadné účty aktivní (388)

70

19. Opravná položka k pohledávkám (391)

71

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna (211)

72
73

2. Ceniny (213)

74

3. Účty v bankách (221)

75

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251)

76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253)

77

6. Ostatní cenné papíry (256)

78

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)

79

8. Peníze na cestě (261)

80

IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období (381)

81
82

2. Příjmy příštích období (385)

83

3. Kursové rozdíly aktivní (386)

84

Aktiva celkem

E. Příloha

85

15

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

86

4 999

9 503

87

500

4 999

88

500

500

PASIVA

č.ř

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění (900)
2. Fondy (911)

89

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)

90

II. Výsledek hospodaření celkem

4 499

91

4 499

4 504

1. Účet výsledku hospodaření (963)

92

4 499

4 504

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)

93

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)

94

B. Cizí zdroje celkem

95

0

0

I. Rezervy celkem

96

0

0

0

0

0

0

0

0

4 999

9 503

1. Rezervy (941)

97

II. Dlouhodobé závazky celkem

98

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951)

99

2. Emitované dluhopisy (953)

100

3. Závazky z pronájmu (954)

101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955)

102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958)

103

6. Dohadné účty pasivní (389)

104

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)

105

III. Krátkodobé závazky celkem

106

1. Dodavatelé (321)

107

2. Směnky k úhradě (322)

108

3. Přijaté zálohy (324)

109

4. Ostatní závazky (325)

110

5. Zaměstnanci (331)

111

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)

112

7. Závazky k institucím sociál.zabezpečení a veřejného zdravot.pojiš.(336)

113

8. Daň z příjmů (341)

114

9. Ostatní přímé daně (342)

115

10. Daň z přidané hodnoty (343)

116

11. Ostatní daně a poplatky (345)

117

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346)

118

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv.celků (348)

119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)

120

15. Závazky k účastníkům sdružení (368)

121

16. Závazky z pevných termínových operací (373)

122

17. Jiné závazky (379)

123

18. Krátkodobé bankovní úvěry (231)

124

19. Eskontní úvěry (232)

125

20. Emitované krátkodobé dluhopisy (241)

126

21. Vlastní dluhopisy (255)

127

22. Dohadné účty pasivní (389)

128

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)

129

IV. Jiná pasiva celkem

130

1. Výdaje příštích období (383)

131

2. Výnosy příštích období (384)

132

3. Kursové rozdíly pasivní (387)

133

Pasiva celkem
Sestaveno
dne:

Podpis statutárního orgánu účetní
jednotky:

134
Osoba odpovědná za účetnictví:

Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Jarmila Baudišová

Jarmila Baudišová

Libuše Tomolová

31. 3. 2012

E. Příloha

Jarmila Baudišová
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dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond AVAST
Budějovická 1518/13a
140 00 Praha 4 - Michle
IČO 24775401

(v tis. Kč)

Název ukazatele

č.ř.

za účetní období celkem

2010

A. Náklady

1

hlavní činnost

hospodářská
činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem

2

0

0

0

1. Spotřeba materiálu (501)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 310

0

0

2. Spotřeba energie (502)

4

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)

5

4. Prodané zboží (504)
II. Služby celkem

6
7

5. Opravy a udržování (511)

8

6. Cestovné (512)

9

7. Náklady na reprezentaci (513)

10

8. Ostatní služby (518)

11

III. Osobní náklady celkem

12

9. Mzdové náklady (521)

13

10. Zákonné sociální pojištění (524)

14

11. Ostatní sociální pojištění (525)

15

12. Zákonné sociální náklady (527)

16

13. Ostatní sociální náklady (528)
IV. Daně a poplatky celkem

17
18

14. Daň silniční (531)

19

15. Daň z nemovitostí (532)

20

16. Ostatní daně a poplatky (538)

21

V. Ostatní náklady celkem
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)

22
23

18. Ostatní pokuty a penále (542)

24

19. Odpis nedobytné pohledávky (543)

25

20. Úroky (544)

26

21. Kursové ztráty (545)

27

22. Dary (546)

28

23. Manka a škody (548)

29

24. Jiné ostatní náklady (549)

30

65

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 310

0

0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)

32

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm.a hmotn.majetku (552)

33

27. Prodané cenné papíry a podíly (553)

34

28. Prodaný materiál (554)

35

29. Tvorba rezerv (556)

36

30. Tvorba opravných položek (559)
VIl. Poskytnuté příspěvky celkem

37
38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581)

39

32. Poskytnuté Členské příspěvky (582)

40

VlIl. Daň z příjmů celkem
33. Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem

E. Příloha

17 245

41
42
43

17

Název ukazatele

č.ř.

za účetní období celkem

B. Výnosy

44

hlavní činnost

hospodářská
činnost

Celkem

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

21 805

0

4 499

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
1. Tržby za vlastní výrobky (601)

2010

46

2. Tržby z prodeje služeb (602)

47

3. Tržby za prodané zboží (604)

48

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)

50

5. Změna stavu zásob polotovarů (612)

51

6. Změna stavu zásob výrobků (613)

52

7. Změna stavu zvířat (614)

53

III. Aktivace celkem

54

8. Aktivace materiálu a zboží (621)

55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)

56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)

57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)

58

IV. Ostatní výnosy celkem

59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)

60

13. Ostatní pokuty a penále (642)

61

14. Platby za odepsané pohledávky (643)

62

15. Úroky (644)

63

16. Kursové zisky (645)

64

17. Zúčtování fondů (648)

65

18. Jiné ostatní výnosy (649)

66

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652)

68

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)

69

21. Tržby z prodeje materiálu (654)

70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)

71

23. Zúčtování rezerv (656)

72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)

73

25. Zúčtování opravných položek (659)

9

74

VI. Přijaté příspěvky celkem

75

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)

76

27. Přijaté příspěvky (dary) (682)

77

28. Přijaté členské příspěvky (684)

21 805

4 499

78

VII. Provozní dotace celkem

79

29. Provozní dotace (691)

0

0

0

80

Výnosy celkem

81

21 814

0

4 499

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

82

4 504

0

4 499

4 504

0

4 499

34. Daň z příjmů (591)

83

D. Výsledek hospodaření po zdanění
Sestaveno
dne:

Podpis statutárního orgánu účetní
jednotky:

84
Osoba odpovědná za účetnictví:

Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Jarmila Baudišová

Jarmila Baudišová

Libuše Tomolová

31. 3. 2012

E. Příloha

Jarmila Baudišová

18

