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Příloha v účetní závěrce 2017
Obchodní firma:Výluka, z.s.,
Sídlo: Ovocný trh 560/5, PSČ 110 00, Praha 1 – Staré Město
Právní forma: spolek
IČ
: 05219833

Druh obecně prospěšných služeb:
Datum vzniku spolku:30. července 2016
Účel spolku: vzdělávání, stav českého školství a zprostředkovávání zkušenosti v oboru učitelství
studentům různých, i nepedagogických, oborů či studentům maturitních ročníků středních škol
Zakladatelé spolku: JANA FRYZELKOVÁ, SANDRA FEYGLOVÁ, ANETA MARTÍNKOVÁ, VÁCLAV
VIDÍM, DOMINIK VACHUDA
Účetní období: kalendářní rok
Rozvahový den:31. 12. 2017
Systém zpracování účetnictví: Organizace zpracovává účetnictví s využitím účetního software
Premier, který odpovídá příslušným legislativním požadavkům.
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Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Způsob oceňování: Majetek je oceňován 
pořizovací cenou.
Drobný majetek:
- do 40 tis. Kč drobný hmotný majetek, pořízení účtováno na účet 501
- do 60 tis. Kč drobný nehmotný majetek, pořízení účtováno na účet 518
- neodepisuje se, vedena evidence majetku
Odepisovaný majetek:
- nad 40 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek
- nad 60 tis. Kč dlouhodobý nehmotný majetek
- pořízení a zařazení do užívání pomocí účtů skupiny 0, účetní odpisy uplatňovány měsíčně pomocí
účtu 551, daňové odpisy jsou uplatňovány dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. O daní
z příjmů.
Přijaté dary a dotace
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na zakázky dle
konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
Evidence dlouhodobého majetku:
Spolek neviduje žádný dlouhodobý majetek.
Pohledávky a závazky:
Souhrnná výše pohledávek vůči odběratelům po a ve lhůtě splatnosti činí 0 tis. Kč (z toho před dobou
splatnosti 0 tis. Kč, po době splatnosti 0 tis. Kč).
Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům po a ve lhůtě splatnosti činí 2 tis. Kč (z toho před dobou
splatnosti 2 tis. Kč, po době splatnosti 0 tis. Kč).
Organizace neeviduje žádné pohledávky ani závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než
3 roky.
Souhrnná výše závazků (Smlouvy o zápůjčkách) po a ve lhůtě splatnosti činí 2 tis. Kč.
Časové rozlišení:
Náklady příštích období jsou evidovány v celkové výši 0 tis. Kč. Výnosy příštích období jsou evidovány
0 tis. Kč. Příjmy příštích období jsou evidovány v částce 0 tis. Kč
Počet zaměstnanců a osobní náklady:
V roce 2017 nezaměstnával spolek žádné zaměstnance. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017
byl 0 zaměstnance, z toho žádný člen řídícího orgánu.
Celkové osobní náklady v roce 2017 činily 0 tis. Kč – z toho mzdy 0 tis., dohody o provedení práce
0 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 0 tis. Kč a ostatní sociální náklady (povinné pojištění Kooperativa
0 tis. Kč.
Členům statutárního orgánu v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná
plnění.
Přijaté dary a dotace
V roce 2017 nebyla přijata žádná dotace z finančních prostředků státního rozpočtu, pouze dary od
fyzických nebo právnických osob ve výši 3 tis. Kč.
Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 2017 (ztráta ve výši 6 tis. Kč) byl převeden na účet nerozdělený
zisk/ztráta z minulých let. Za rok 2017 organizace vykazuje ztrátu ve výši 6 tis. Kč. Základ daně z
příjmu ve výši 0 tis. Kč byl zaokrouhlen a snížen uplatněním odčitatelné položky ve výši 0 tis. Kč v
souladu s §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Celková daňová povinnost za rok 2017 činila 0 tis.
Kč. Výsledek hospodaření po zdanění tedy činí -6 tis. Kč.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
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