Příloha k účetní závěrce za rok 2017
dle § 29 a § 30 vyhlášky 504/2002 Sb., v aktuálním znění

Název účetní jednotky:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Účel spolku:
Datum zápisu:
Spisová značka:

OLiVy z. s.
Lipová 261/15, 779 00 Olomouc
spolek
22682180

Hlavním účelem je podpora rodiny, provozování rodinného centra a
vzdělávací činnost.
22. února 2008
L 7902 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Statutární orgán:

Jednatel - zastupuje spolek navenek.
Jednatel:
Mgr. HANA KROUPOVÁ, dat. nar. 10. února 1970
Lipová 261/15, 779 00 Bystrovany
Den vzniku funkce: 29. října 2015
Účetní období, způsoby oceňování, odepisování a účetní postupy:
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Za dlouhodobí majetek jsou považovány předměty s dobou upotřebitelnosti delší jak 1 rok a pořizovací
cenou vyšší než 40.000,00 Kč.
Za dlouhodobí nehmotný majetek je považován majetek s pořizovací cenou vyšší než 60.000,00 Kč
Zásoby jsou evidovány způsobem B.
Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
Takové události nenastaly.
Podíly na základním kapitálu jiných osob:
Spolek nevlastní podíly na základním kapitálu jiných osob.
Cenné papíry:
Spolek k 31.12.2017 nevlastní žádné majetkové cenné papíry, akcie ani podíly
Poskytnuté záruky:
Spolek nemá kryté závazky plnohodnotnou zárukou.
Hospodářská činnost:
Spolek nevykázal v roce 2017 hospodářskou činnost.
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017: 1,16
Odměny členů statutárních orgánů za rok 2017 v Kč: 0,- Kč
Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům statutárních orgánů v Kč: 0,- Kč
Výše splatných závazků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, na veřejném zdravotním pojištění a na daních: 0,- Kč.
Způsob zjištění základu daně z příjmů a využití úlev podle § 20 odst.7 zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů:
Náklady roku 2017:
Výnosy roku 2017:
Hospodářský výsledek před zdaněním:

873 750,- Kč
829 662,- Kč
-44 088,- Kč

Neuznané náklady (ř.40)
Neuznané náklady – ztrátová činnost (ř.62):

6 356,-Kč
867 394,-Kč

Příjmy, které nejsou předmětem daně (ř.101):
Příjmy osvobození (ř.109)

827 662,-Kč
2 000,-Kč

Základ daně:

0,00 Kč

Odpočet pro veřejně prospěšné poplatníky (§20 odst.7 zákona č.586/1992 Sb.):
V roce 2017 organizace nepoužila prostředky získané dosaženou daňovou úsporou v roce 2015 a v roce
2016 na financování hlavní činnosti.
Přijaté dary v roce 2017:
V roce 2017 přijala účetní jednotka dar v hodnotě 2 000,Přijaté členské příspěvky v roce 2017: 0,Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017:
Hospodářský výsledek roku 2016 ve výši – 166 050,98 Kč byl převeden na účet 932 – Nerozdělený
zisk/Neuhrazená ztráta minulých let.

V Olomouci dne 10.03.2018

Mgr. Han Kroupová - jednatel
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