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1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Předmět podnikání:
Den vzniku účetní jednotky:
Zdaňovací období:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

CooLAND, z.s.
Za oborou 1186/34, PSČ 169 00, Praha 69
spolek
04675568
ochrana přírody a krajiny
29.12.2015
od 1.1.2017 do 31.12.2017
31.12.2017
28.2.2018

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)
Hlavní činnost: Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku, poskytování obecně
prospěšných služeb v oblasti ochrany přírody a krajiny, aktivní podpora trvale udržitelného využívání
krajiny, vědecký výzkum v oblasti ochrany a udržitelného využívání krajiny a vzdělávání a
popularizace tématu ochrany přírody a krajiny
Vedlejší činnost: prodej předmětů spojených s činností spolku a prodej produktů vytvořených
činností spolku.
1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností
Výbor, nejvyšší orgán je členská schůze.
2. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
Nejsou
3. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
Žádné
4. Informace k položkám dluhů
Žádné
4.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti
k rozvahovému dni přesahuje 5 let
Žádné
4.2. Dluhy kryté zárukou
Žádné
4.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze
Žádné
5. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů
V roce 2017 spolek neprovozoval vedlejší činnost.

Příjmy
Výdaje
Dílčí ZD

Hlavní činnost
33 668
28 765
4 903

Vedlejší činnost
0
0
0
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6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období
v členění podle výkazu zisku a ztráty
Nejsou zaměstnanci
7. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Žádné
8. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů
Žádné
9. Informace k dani z příjmů
9.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů

Výpočet základu daně
ZD z hlavní činnosti
ZD z vedlejší činnosti
Konečný základ daně
9.2.

4 903
4 903

Použité daňové úlevy – dle par 20

základ daně (ř. 250)
30% ze základu daně
odečet (ř. 251)
upravený základ daně
daň 19%
daňová úspora

2017
4 903
1 471
4 903
0
0
932

9.3.

Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích
Daňová úspora z roku 2016 ve výši 2880,- Kč byla využita na úhradu faktury FP003 – DropBox.
10. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro
hodnocení finanční a majetkové situace
Žádné
11. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
V roce 2017 spolek nepřijal žádné dary.
12. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
Žádná
13. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Hospodářský výsledek roku 2016 ve výši 15 158,- CZK byl na základě schválení členskou schůzí
zaúčtován ve prospěch účtu 932 – nerozdělený zisk minulých let.
14. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných
obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani
výsledkových účtech
Nejsou
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Sestaveno dne: 28.2.2018
Sestavil: Ing. Kateřina Zímová
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