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1.   Obecné   informace   o   organizaci    
Název   účetní   jednotky: Iglou   z.s.  
Sídlo: Sokolská   třída   1263/24,   Moravská   
                                                                    Ostrava,   702   00   Ostrava  
IČ: 07577567  
Právní   forma   účetní   jednotky:                Zapsaný   spolek   
Datum   vzniku: 13.11.2018  
Spisová   značka:             L   18184   vedená   u   Krajského   soudu   v  
Ostravě  

 

1. Historie   spolku  
 

Spolek   Iglou   vznikl   v   roce   2018   v   Ostravě   –   na   základě   předchozí   dobrovolné  
činnos�   zakladatelů   –   v   němž   se   spojily   osoby,   aby   našly   řešení,   které   pomůže  
lidem   bez   domova   v   těžkých   životních   podmínkách.   

Hlavním   posláním    spolku   je   zajis�t   Iglou   pro   každého   bezdomovce,   který   je   v  
nouzi,   nenavštěvuje   v   zimě   noclehárny   a   Iglou   dle   asociace   potřebuje.   

Prezentace:   Veškeré   informace,   fotky   ze   spolkových   akcí   jsou   k   dispozici   na  
webových   stránkách    www.iglou.cz     nebo   na   facebooku   Iglou   CZ.  

 

2. Hlavní    činnost   spolku  

Hlavní  činnos�  spolku  je  především  přispívání  ke  zlepšení  životní  situace  lidí  bez             
domova  a  ochrana  jejich  oprávněných  zájmů  a  zároveň  činnos�  podporující           
překonávání   předsudků   o   lidech   bez   domova.  
 

Formami   činnos�   spolku   jsou   zejména:   

a)   navržení,   výroba   a   distribuce   řešení   pro   bezdomovce   v   zimním   období,   které  
umožní   bezdomovcům   ulehčit   těžké   zimní   podmínky   

b)   spolupráce   s   asociacemi   zabývajícími   se   bezdomovci  

 

 

http://www.iglou.cz/
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Hlavním  cílem  organizace  je  eliminovat  počet  umrznu�  a  omrzlin  během  období            
mrazů   u   lidí   bez   domova.  

3. Struktura   organizace  
 
Statutárním   orgánem   je   předseda.   Nejvyšším   orgánem   Iglou   je   Členská   schůze.   
Zasedání   členské   schůze   spolku   svolává   předseda   spolku   nejméně   jednou   ročně.   
 
Předseda   a   spoluzakladatelka   spolku:  
Pavla   Klečková  
pavla@iglou.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spoluzakladatel   spolku:  
Emmanuel   Chilaud  
manu@iglou.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve  sledovaném  období  nedošlo  ke  změnám  ve  struktuře  organizace  ani  ve            
složení.  
 
4.   Co   se   během   roku   2018   povedlo  

 

mailto:pavla@iglou.cz
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Duben   2018    –   vznikla   myšlenka   přinést   Iglou   do   Ostravy  

Srpen   2018    –   výroba   prvního   prototypu   Iglou  

Říjen   2018    –   Iglou   součás�   akce   Noci   venku  

Listopad   2018    –   první   Iglou   v   terénu  

 

Na  začátku  byla  myšlenka,  že  se  během  roku  2018  vyrobí  10  iglou,  které  se               
budou  testovat  v  Ostravě.  Nakonec  se  během  zimy  testovalo  krásných  65  iglou  a              
to   napříč   celé   České   republiky.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme   Dárcům  
 
Petr J.  
Jana Z.  
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Jiří T.  
Petr G.  
 
 
 
Spolupracují   s   námi  
 

● Impact   Hub   Ostrava  
● FEVE   s.r.o.  
● Mirel   Vra�mov   a.s   
● REFILL   Ostrava  
● 3   Advoka�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospodaření   organizace   

TJ  Horní  Dolní  v průběhu  roku  financovala  svoji  činnost  zejména  z členských           
příspěvků,  dotací  z rozpočtů  místní  samosprávy,  příspěvků  od  sportovních         
organizací   a   z provozování   vlastních   sportovních   zařízení.   
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Organizace  ve  sledovaném  období  dosáhla  výsledku  hospodaření  +  20.781  Kč.           
Organizace  vykazuje  dostatek  finančních  prostředků  pro  realizaci  své  hlavní          
činnos�   v následujícím   období.  
 
Podrobnější  informace  o  hospodaření  organizace  ve  sledovaném  období  jsou          
uvedeny   v přílohách   této   výroční   zprávy:  
Příloha   č.   1   –   Výkaz   zisku   a   ztráty   
Příloha   č.   2   –   Rozvaha   
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Příloha   k   účetní   závěrce:  
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Příloha   k účetní   závěrce   sestavené   k 31.   12.   2018  
(v   souladu   s   §29   a   §30   vyhlášky   č.   504/2002   Sb.)  

1. Název   a   sídlo   účetní   jednotky:  
Iglou,   z.s.  

Ostrava,   Moravská   Ostrava   a   Přívoz,   Sokolská   třída   1263/24  

IČO:   07577567  

Datum   vzniku:   13.11.201 8  

2. Právní   forma   účetní   jednotky:  
Zapsaný   spolek  

3. Vymezení   účelu,   pro   který   byla   účetní   jednotka   zřízena:  

a) příspívání   ke   zlepšení   životní   situace   lidí   bez   domova   a   ochrana   jejich   oprávněných   zájmů  

b) činnos�   podporující   překonávání   předsudků   o   lidech   bez   domova  

4. Ostatní   činnos�   účetní   jednotky:  
N/A  

5. Statutární   orgány   a   změny   provedené   v účetním   období:  
Statutárním   orgánem   je   předseda  

6. Informace   o   zakladatelích:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

7. Vklady   do   vlastního   jmění:  
V tomto   období   nedošlo   ke   změně   výše   vlastního   jmění   účetní   jednotky.  

8. Účetní   období,   za   které   je   sestavena   účetní   závěrka   a   rozvahový   den:  
Účetním   obdobím   účetní   jednotky   je   kalendářní   rok   2018.  

Rozvahovým   dnem   je   dle   §   19   odst.   1   ZoÚ   31.   12.   2018.  

9. Použité   účetní   metody:  
Vymezení   nákladů   souvisejících   s pořízením   dlouhodobého   nehmotného   a   hmotného   majetku:  

Dlouhodobý   nehmotný   majetek   je   vykázán   v   pořizovacích   cenách.  

Veškerý  dlouhodobý  hmotný  majetek  nabytý  v  průběhu  běžného  účetního  období  je  oceněn             
pořizovacími   cenami,   které   zahrnují   cenu   pořízení   a   náklady   s   jeho   pořízením   související.  

S drobným  nehmotným  majetkem  je  zacházeno  jako  se  službou,  tj.  při  jeho  pořízení  je  naúčtován               
přímo   na   účet   518.  

Odpisování   majetku:   podle   vnitroorganizační   účetní   normy  
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Odpisy  dlouhodobého  hmotného  majetku  jsou  počítány  metodou  lineárních  odpisů  na základě           
jeho  předpokládané  životnos�.  Majetek  byl  účetně  odepisován  sazbami  shodnými  se  sazbami            
pro   daňové   účely.   

Hmotný   majetek,   jehož   doba   použitelnos�   je   delší   než   1   rok   a   pořizovací   cena   více   než   

3 000,-  Kč  avšak  nepřevyšuje  40 000,-  Kč  za  položku,  je  považován  za drobný  dlouhodobý  hmotný              
majetek   a   v   roce   jeho   pořízení   je   plně   odepsán   do   spotřeby.   Je   evidován   v podrozvahové   evidenci.  

Veškerý  dlouhodobý  nehmotný  majetek,  jehož  jednotková  pořizovací  cena  je  nižší  než  60 000,- Kč,             
je   plně   odepsán   při   pořízení.  

Metoda   kursových   rozdílů:  
Pro   stanovení   kursových   rozdílů   k danému   datu   je   používán   denní   kurs   ČNB.  

10. Způsob   zpracování   účetních   záznamů:  
Účetní   záznamy   jsou   zpracovávány   pomocí   ekonomického   systému   POHODA.  

11.   Způsob   a   místo   úschovy   účetních   záznamů:  
Účetní  záznamy  jsou  archivovány  v souladu  s  §  31  a  32  ZoÚ  v příručním  archívu  účetní  jednotky                
v sídle   účetní   jednotky.  

12.   Informace   o   významných   událostech,   které   nastaly   mezi   rozvahovým   dnem   a   okamžikem  
sestavení   účetní   závěrky:  

V tomto   období   nenastaly   významné   událos�.  

13.   Účas�   v obchodních   společnostech:   
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

14.   Informace   o   úpisech   akcií   a   podílů   realizovaných   během   účetního   období:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

15.   Informace   o   akciích   a   podílech:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

16.   Majetkové   cenné   papíry,   vyměnitelné   a   prioritní   dluhopisy:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

17.   Dlužené   částky   vzniklé   v daném   účetním   období   se   zbytkovou   dobou   splatnos�   vyšší   než   5  
let:   

V účetním   období   nevznikly   účetní   jednotce   žádné   dlouhodobé   závazky.  

18. Dluhy   kryté   plnohodnotnou   zárukou   danou   účetní   jednotkou:   
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

19.   Celková   výše   závazků   neobsažených   v rozvaze:  
Účetní   jednotka   nemá   žádné   závazky   neobsažené   v rozvaze.  
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20.   Výsledek   hospodaření   v členění   podle   jednotlivých   druhů   činnos�:   
Tabulka   nákladů   a   výnosů   je   přiložena   na   konci   přílohy   k daňovému   přiznání.  

21.   Informace   o   zaměstnancích:   
Účetní   jednotka   nemá   zaměstnance.  

22.   Odměny   a   funkční   požitky   členům   statutárních,   kontrolních   nebo   jiných   orgánů:   
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

23.   Účas�   členům   statutárních,   kontrolních   nebo   jiných   orgánů   a   jejich   rodinných   příslušníků  
v osobách,   s nimiž   účetní   jednotka   uzavřela   za   vykazované   účetní   období   smlouvy   nebo   jiné  
smluvní   vztahy:  

Dle  informací,  které  jsou  účetní  jednotce  známy,  nemají  členové  statutárních  ani  kontrolních             
orgánů  ani  jejich  rodinní  příslušníci  účast  v osobách,  s nimiž  účetní  jednotka  uzavřela  za  účetní              
období   obchodní   smlouvy   nebo   jiné   smluvní   vztahy.  

24. Další   majetková   plnění   členům   statutárních,   kontrolních   a   jiných   orgánů:   
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

25. Vliv   způsobů   oceňování   na   výpočet   zisku   nebo   ztráty:  
V průběhu   účetního   období   nedošlo   ke   změně   způsobů   oceňování.  

26.   Daňové   úlevy   na   dani   z příjmů:  
Daňová   úleva   za   účetní   období   roku   2018   byla   čerpána   ve   výši   9.120   Kč.   

27. Informace   o   změnách   daňové   povinnos�   během   běžného   či   minulých   účetních   období:  
V běžném   ani   minulých   účetních   obdobích   neproběhly   žádné   změny   daňové   povinnos�.  

28.   Komentář   k významným   položkám   resp.   skupinám   položek   rozvahy   a   výkazu   zisku   a   ztráty:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

29. Přehled   přijatých   darů:  
Účetní   jednotka   přijala   v období   2018   peněžní   dary   ve   výši   42.929   Kč.  

30.   Přehled   poskytnutých   darů:  
Účetní   jednotka   za   zdaňovací   období   2018   neposkytla   žádné   dary.  

31.   Přehled   o   veřejných   sbírkách:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

32.   Způsob   vypořádání   výsledku   hospodaření   z předcházejících   účetních   období:   
33. Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  
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34.   Další   informace   dle   úvahy   účetní   jednotky   a   informace   vyžadované   zvláštními   právními  
předpisy:  

Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

35. Okamžik   sestavení   účetní   závěrky:  
Ostrava,   27.   březen   2019  

Sestavil:   Mar�n   Tyšer,   MBA  
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Annual   report   
Iglou   z.s.  

for   the   year   2018  
 

This  annual  report  concerns  the  period  from  Nov.  13th,  2018  un�l  Dec.  31st,              
2018.  

 
 

Chapters  
1)   General   informa�on   about   the   organisa�on  
2)   History   of   the   organisa�on  
3)   Main   ac�vity   of   the   organisa�on  
4)   Organiza�on   structure  
5)   What   was   done   during   2018  
6)   Management   of   the   organisa�on  
7)   Thanks   and   coopera�on  
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1.   General   informa�on   about   the   organisa�on 
  

Name   of   the   en�ty:   Iglou   z.s.  

Registered   seat:   Sokolská   třída   1263/24,   Moravská  

Ostrava,   702   00   Ostrava,   Czech   Republic  

IR:   07577567  

Legal   form   of   the   accoun�ng   unit:   Registered   associa�on  

Date   of   establishment:   13.11.2018  

File   number:   L   18184   kept   by   the   Regional   Court   in   Ostrava  

 

 

4. History   of   the   organisa�on  
 

The   Iglou   associa�on   was   founded   in   2018   in   Ostrava   -   based   on   the   founders'  
previous   voluntary   ac�vi�es   -   bringing   together   people   to   find   a   solu�on   that  
helps   homeless   people   in   difficult   living   condi�ons.  

The   main   mission   of   the   associa�on   is   to   ensure   that   an   Iglou   is   available   for  
every   homeless   person   who   either   cannot   or   will   not   stay   in   a   shelter   or   other  
homeless   accomoda�on   in   winter,   in   accordance   with   the   guiding   principles   of  
the   organisa�on.  

Presenta�on:   All   informa�on,   photos   from   the   club   events   are   available   at  
website    www.iglou.cz/en/    or   on   facebook   at    www.facebook.com/IglouEn/ .  

 

5. Main   ac�vity   of   the   organiza�on  

The  main  ac�vity  of  the  associa�on  is  primarily  to  contribute  to  improving  the              
living  situa�on  of  people  experiencing  homelessness,  and  protec�ng  their          
legi�mate  interests  while  suppor�ng  ac�vi�es  aimed  at  overcoming  prejudices          
about   homeless   people.  

 

http://www.iglou.cz/en/
http://www.facebook.com/IglouEn/
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The   ac�vi�es   of   the   associa�on   are   primarily:  

(a)  designing,  manufacturing  and  distribu�ng  solu�ons  for  the  homeless  in           
winter,   thus   easing   difficult   winter   condi�ons  

(b)   coopera�on   with   homeless   associa�ons  

The  main  goal  of  the  organiza�on  is  to  eliminate  freezing,  frostbite,  and             
hypothermia   in   people   experiencing   homelessness.  

6. Organiza�on   structure  
 
Statutory  responsibility  for  the  organisa�on  lies  with  the  Chairman.  The           
governing   body   of   Iglou   is   the   Members'   Mee�ng.  
The  mee�ng  is  convened  by  the  chairman  of  the  associa�on  at  least  once  per               
year.  
 
Chairman   and   co-founder   of   the   associa�on:  
Pavla   Klečková  
pavla@iglou.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co-founder   of   the   associa�on:  
Emmanuel   Chilaud  
manu@iglou.cz  

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:pavla@iglou.cz
mailto:manu@iglou.cz
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In  the  repor�ng  period  there  were  no  changes  in  the  structure  of  the              
organiza�on   or   in   its   make   up.  
 
 
7.   What   was   done   in   2018  

●  April  2018  -  the  idea  was  concieved  to  bring  Iglou  to  Ostrava,  in  the  Czech                 
Republic  

●   August   2018    -   produc�on   of   the   first   prototype   Iglou  

●  September  2018  -  Iglou  becomes  part  of  the  Nonprofit  Program  Impact  First              
(Hub   Ostrava)  

●   October   2018    -   Iglou   as   part   of   the   Night   Outside   event  

●   November   2018    -   the   first   Iglou   in   the   field   

 

At  the  beginning  (June  2018)  it  was  thought  that  10  Iglous  would  be  produced               
during  2018,  which  would  be  tested  in  Ostrava.  In  the  end,  65  iglous  were               
tested  during  the  winter  across  the  Czech  Republic.  In  the  coming  year,             
industrial  produc�on  and  expansion  of  the  project  throughout  Europe  is           
planned.  
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We   thank   our   main   donors:  
 
Petr J.  
Jana Z.  
Jiří T.  
Petr G.  
 
 
 
We   thank   those   who   cooperated   with   us:  
 

● Impact   Hub   Ostrava  
● FEVE   s.r.o.  
● Mirel   Vra�mov   a.s   
● REFILL   Ostrava  
● 3   Advoka�  
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Management   of   the   organisa�on  

During  2018,  Iglou  CZ  financed  its  ac�vi�es  mainly  from  the  sale  of  Iglou  and               
dona�ons   on   Darujme.cz.  
Iglou   CZ   received   cash   dona�ons   of   CZK   42,929   in   2018.  
 
The  organisa�on  shows  sufficient  funds  for  the  implementa�on  of  its  main            
ac�vi�es  in  the  following  period.  More  detailed  informa�on  on  the           
management  of  the  organisa�on  in  the  period  under  review  is  available  listed  in              
the   annexes   to   this   annual   report:  
Annex   1   -   Profit   and   loss   account   (in   Czech   language)  
Annex   2   -   Balance   Sheet   (in   Czech   language)  
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Příloha   k   účetní   závěrce:  
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Příloha   k účetní   závěrce   sestavené   k 31.   12.   2018  
(v   souladu   s   §29   a   §30   vyhlášky   č.   504/2002   Sb.)  

36. Název   a   sídlo   účetní   jednotky:  
Iglou,   z.s.  

Ostrava,   Moravská   Ostrava   a   Přívoz,   Sokolská   třída   1263/24  

IČO:   07577567  

Datum   vzniku:   13.11.201 8  

37. Právní   forma   účetní   jednotky:  
Zapsaný   spolek  

38. Vymezení   účelu,   pro   který   byla   účetní   jednotka   zřízena:  

c) příspívání   ke   zlepšení   životní   situace   lidí   bez   domova   a   ochrana   jejich   oprávněných   zájmů  

d) činnos�   podporující   překonávání   předsudků   o   lidech   bez   domova  

39. Ostatní   činnos�   účetní   jednotky:  
N/A  

40. Statutární   orgány   a   změny   provedené   v účetním   období:  
Statutárním   orgánem   je   předseda  

41. Informace   o   zakladatelích:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

42. Vklady   do   vlastního   jmění:  
V tomto   období   nedošlo   ke   změně   výše   vlastního   jmění   účetní   jednotky.  

43. Účetní   období,   za   které   je   sestavena   účetní   závěrka   a   rozvahový   den:  
Účetním   obdobím   účetní   jednotky   je   kalendářní   rok   2018.  

Rozvahovým   dnem   je   dle   §   19   odst.   1   ZoÚ   31.   12.   2018.  

44. Použité   účetní   metody:  
Vymezení   nákladů   souvisejících   s pořízením   dlouhodobého   nehmotného   a   hmotného   majetku:  

Dlouhodobý   nehmotný   majetek   je   vykázán   v   pořizovacích   cenách.  

Veškerý  dlouhodobý  hmotný  majetek  nabytý  v  průběhu  běžného  účetního  období  je  oceněn             
pořizovacími   cenami,   které   zahrnují   cenu   pořízení   a   náklady   s   jeho   pořízením   související.  

S drobným  nehmotným  majetkem  je  zacházeno  jako  se  službou,  tj.  při  jeho  pořízení  je  naúčtován               
přímo   na   účet   518.  

Odpisování   majetku:   podle   vnitroorganizační   účetní   normy  
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Odpisy  dlouhodobého  hmotného  majetku  jsou  počítány  metodou  lineárních  odpisů  na základě           
jeho  předpokládané  životnos�.  Majetek  byl  účetně  odepisován  sazbami  shodnými  se  sazbami            
pro   daňové   účely.   

Hmotný   majetek,   jehož   doba   použitelnos�   je   delší   než   1   rok   a   pořizovací   cena   více   než   

3 000,-  Kč  avšak  nepřevyšuje  40 000,-  Kč  za  položku,  je  považován  za drobný  dlouhodobý  hmotný              
majetek   a   v   roce   jeho   pořízení   je   plně   odepsán   do   spotřeby.   Je   evidován   v podrozvahové   evidenci.  

Veškerý  dlouhodobý  nehmotný  majetek,  jehož  jednotková  pořizovací  cena  je  nižší  než  60 000,- Kč,             
je   plně   odepsán   při   pořízení.  

Metoda   kursových   rozdílů:  
Pro   stanovení   kursových   rozdílů   k danému   datu   je   používán   denní   kurs   ČNB.  

45. Způsob   zpracování   účetních   záznamů:  
Účetní   záznamy   jsou   zpracovávány   pomocí   ekonomického   systému   POHODA.  

46.   Způsob   a   místo   úschovy   účetních   záznamů:  
Účetní  záznamy  jsou  archivovány  v souladu  s  §  31  a  32  ZoÚ  v příručním  archívu  účetní  jednotky                
v sídle   účetní   jednotky.  

47.   Informace   o   významných   událostech,   které   nastaly   mezi   rozvahovým   dnem   a   okamžikem  
sestavení   účetní   závěrky:  

V tomto   období   nenastaly   významné   událos�.  

48.   Účas�   v obchodních   společnostech:   
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

49.   Informace   o   úpisech   akcií   a   podílů   realizovaných   během   účetního   období:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

50.   Informace   o   akciích   a   podílech:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

51.   Majetkové   cenné   papíry,   vyměnitelné   a   prioritní   dluhopisy:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

52.   Dlužené   částky   vzniklé   v daném   účetním   období   se   zbytkovou   dobou   splatnos�   vyšší   než   5  
let:   

V účetním   období   nevznikly   účetní   jednotce   žádné   dlouhodobé   závazky.  

53. Dluhy   kryté   plnohodnotnou   zárukou   danou   účetní   jednotkou:   
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

54.   Celková   výše   závazků   neobsažených   v rozvaze:  
Účetní   jednotka   nemá   žádné   závazky   neobsažené   v rozvaze.  
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55.   Výsledek   hospodaření   v členění   podle   jednotlivých   druhů   činnos�:   
Tabulka   nákladů   a   výnosů   je   přiložena   na   konci   přílohy   k daňovému   přiznání.  

56.   Informace   o   zaměstnancích:   
Účetní   jednotka   nemá   zaměstnance.  

57.   Odměny   a   funkční   požitky   členům   statutárních,   kontrolních   nebo   jiných   orgánů:   
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

58.   Účas�   členům   statutárních,   kontrolních   nebo   jiných   orgánů   a   jejich   rodinných   příslušníků  
v osobách,   s nimiž   účetní   jednotka   uzavřela   za   vykazované   účetní   období   smlouvy   nebo   jiné  
smluvní   vztahy:  

Dle  informací,  které  jsou  účetní  jednotce  známy,  nemají  členové  statutárních  ani  kontrolních             
orgánů  ani  jejich  rodinní  příslušníci  účast  v osobách,  s nimiž  účetní  jednotka  uzavřela  za  účetní              
období   obchodní   smlouvy   nebo   jiné   smluvní   vztahy.  

59. Další   majetková   plnění   členům   statutárních,   kontrolních   a   jiných   orgánů:   
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

60. Vliv   způsobů   oceňování   na   výpočet   zisku   nebo   ztráty:  
V průběhu   účetního   období   nedošlo   ke   změně   způsobů   oceňování.  

61.   Daňové   úlevy   na   dani   z příjmů:  
Daňová   úleva   za   účetní   období   roku   2018   byla   čerpána   ve   výši   9.120   Kč.   

62. Informace   o   změnách   daňové   povinnos�   během   běžného   či   minulých   účetních   období:  
V běžném   ani   minulých   účetních   obdobích   neproběhly   žádné   změny   daňové   povinnos�.  

63.   Komentář   k významným   položkám   resp.   skupinám   položek   rozvahy   a   výkazu   zisku   a   ztráty:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

64. Přehled   přijatých   darů:  
Účetní   jednotka   přijala   v období   2018   peněžní   dary   ve   výši   42.929   Kč.  

65.   Přehled   poskytnutých   darů:  
Účetní   jednotka   za   zdaňovací   období   2018   neposkytla   žádné   dary.  

66.   Přehled   o   veřejných   sbírkách:  
Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

67.   Způsob   vypořádání   výsledku   hospodaření   z předcházejících   účetních   období:   
68. Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  
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69.   Další   informace   dle   úvahy   účetní   jednotky   a   informace   vyžadované   zvláštními   právními  
předpisy:  

Tento   bod   pro   účetní   jednotku   nepřichází   v   úvahu.  

70. Okamžik   sestavení   účetní   závěrky:  
Ostrava,   27.   březen   2019  

Sestavil:   Mar�n   Tyšer,   MBA  

  
 
 

 


