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ve zjednodusenem rozsahuˇ ´
31.12.2016 (v celych tisících Kc)´ ˇ

04166299

Holubník, z.s.

Nebílovy 37

Nebílovy

33204

SPOLEK

cinnosti ost. organizací sdruz. osoby za ucelem prosazovaní spol. zajmu j.n.ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˚

27.6.2017

Oznac.ˇ
B.      
B.III.  
        

Oznac.ˇ
A.      
A. II.  
        

AKTIVA
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.8.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ ´
     43
     43
     43

Zacatek obd.ˇ ´
     43
     43
     43

Konec obd.
     51
     51
     51

Konec obd.
     51
     51
     51

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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ve zjednodusenem rozsahuˇ ´31.12.2016 (v celych tisících Kc)´ ˇ

04166299

Holubník, z.s.

Nebílovy 37

Nebílovy

33204

SPOLEK

cinnosti ost. organizací sdruz. osoby za ucelem prosazovaní spol. zajmu j.n.ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˚

27.6.2017

Oznaceníˇ
A.  I.  
A.III.  
A.  V.  
        

Oznac.ˇ
B. II.  
B.III.  
        

C.      
D.      

NAKLADY´

Spotreb. nakupy a nakupovane sluzby (A.I.1. az A.I.6.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Osobní naklady (A.III.10. az A.III.14.)´ ˇ
Ostatní naklady (A.V.16. az A.V.22.)´ ˇ
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´

Prijate príspevky (B.II.2. az B.II.4.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Trzby za vlastní vykony a za zbozíˇ ´ ˇ
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)´

Vysledek hospodarení pred zdanením ´ ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení po zdanení´ ˇ ˇ

Hlavní cin.̌
     67
    131
      1
    199

Hlavní cin.̌
     34
    173
    207

      8
      8

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0

      0
      0

Celk. cin.̌
     67
    131
      1
    199

Celk. cin.̌
     34
    173
    207

      8
      8

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



P Ř Í L O H A     K     Ú Č E T N Í    Z Á V Ě R C E (číselné údaje v tis.Kč)

Název Holubník, z.s.
Právní forma z.s
Sídlo: Nebílovy 37, 332 04  Nebílovy
Adresa pro doručování dtto
IČO 041 66 299
Den vzniku (zápisu do rejstříku) 4. července 2015
Zápis do rejstříku (jaký, označení) L 7315 vedená u Krajského soudu v Plzni
Předmět činnosti (rozhodující) činnosti ost. organizací sdruž. osoby za účelem prosazování spol. zájmů j.n.
Datum zahájení činnosti 4. července 2015

Účetní období 1.1.2016-31.12.2016
Rozvahový den 31.12.2016
Okamžik sestavení účetní závěrky: 27.6.2017

Hlavní činnost
podpora rodin v procesu přirozeného učení

Hospodářská činnost
Není.

Nejvyšší orgán:
členská schůze

Statutární orgán
předseda: Mgr. EVA VOLFOVÁ, dat. nar. 19. října 1978

Dozorčí orgán
Není.

Organizační složky  s vlastní právní subjektivitou:
Nebyly zřízeny.

Účetní metody a zásady jsou použity v souladu se zákonem o účetnictví a s účetní vyhláškou.
Nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod, proto není třeba vyčíslit vliv takových odchylek.

Oceňování:
Majetek v souladu se zákonem, tj. pořizovací cenou, případně reprodukční PC
Závazky v nominálních hodnotách
Odpisy rovnoměrné, dle odhadnuté životnosti
Opravné položky jen  k pohledávkám, dle zákona o rezervách

Přepočet cizí měny denní kurs ČNB, k rozvahovému dni přepočet dle kurzu ČNB
Reálná hodnota nepoužívá se

Jiné účetní jednotky, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Nejsou.

Položky dlouhodobého majetku:
Nejsou.

ÚJ netvoří opravné položky k DM.
V účetním období nebyly do hodnoty mejetku aktivovány žádné úroky.

OBECNÉ ÚDAJE o účetní jednotce (§30/1/a)

Informace o použitých účetních metodách, zásadách a odchylkách od těchto metod (§39/1/b)



Jiné účetní jednotky, v níž je účetní jednotka drží podíl (i nepřímo)
Nejsou.

Přehled splatných dluhů k orgánům OSSZ, ZP, FÚ.
Nejsou.

Přehled o nabytých akciích, podílech, dluhopisech a podobných CP
ÚJ nenabyla žádné takové CP.

výše dluhů, které jsou splatné více než 5 let po rozvahovém dni (§39/1/d) 0
výše dluhů, které jsou kryty věcnými zárukami 0

Dluhy, které nejsou uvedeny v rozvaze (§30/1/n)
Takové dluhy nejsou.

VH v členění na HLČ a HOČ a pro účely DP
účetní upravený (DP)

VH hlavní činnosti 43 43
VH hospodářské činnosti
Celkem 43 43

Údaje o zaměstnancích

kategorie zaměstnanců
prům. 

přep.počet
2

z výkazu zisku a ztrát v tis.Kč
A.III.10 131
A.III.11 0
A.III.12 0
A.III.13 0
A.III.14 0

Žádný zaměstnanec není současně členem  řídícího, kontrolního nebo jiného orgánu.

Odměny členům orgánů
Nejsou.

Účasti členů orgánů v osobách, se kterými jsou uzavřeny obchody či jiné smluvní vztahy
Vymezení členové orgánů nejsou členy osob, se kterými jsou uzavřeny obchodní smlouvy či jiné vztahy.

Zálohy, závdavků a úvěry poskytnuté členům orgánů
Vymezeným členonům orgánů nebyly poskytnuty žádné takové částky.

Způsob zjištění základu daně z příjmů
DP je stanovena ze zdaňovaných příjmů, kterými jsou ziskové hlavní činnosti  a veškeré hospodářské činnosti.
Pokud je vykázán základ daně, je využita položka snižující základ daně podle §20/7 ZDP
Daňová úspora z příslušného roku je vždy využita v roce následujícím

tis.Kč
Uplatněná položka dle §20/7 ZDP v roce 
předešlém
Daňová úspora z toho plynoucí
Použití daň.úspory v roce běžném 17

Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Nejsou. 
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Přijaté a poskytnuté dary
Nejsou.

Veřejné sbírky
V účetním období jsme nepořádali žádnou veřejnou sbírku

způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku,

HV a jeho vypořádání tis.Kč
HV min.období (+zisk/-ztráta) 51

individuální produkční kvóta a obdobné kvóty a limity
Nemáme žádné takové položky

počet jednotlivých věcí a souborů majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) (korunou)
Nemáme žádné takové položky

celková výměra a ocenění lesních pozemků s lesním porostem
Nemáme lesní pozemky o výměře převyšující 10 ha.

Dne : 27.6.2017 Podpis stat.zástupce:
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