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Rozvahový den: 31.12.2021

A.
Název účetní jednotky: Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Ještěr
Sídlo: Nad Porubkou 259/28, Ostrava – Svinov  721 00 
IČO: 48808938
Právní forma: pobočný spolek
Předmět činnosti: neformální vzdělávání, spolek dětí a mládeže
Vedlejší hospodářská činnost: je vykonávána pouze ve formě pronájmu prostor
Statutární orgán: vedoucí pionýrské skupiny
Organizační složky: pouze bez vlastní právní osobnosti
Kategorie účetní jednotky: MIKRO

B.
Účetní jednotka je pobočným spolkem – pionýrskou skupinou     Pionýra, z. s. 
Je zapsána ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 39064  vedenou u Městského soudu
v Praze. Vklady zakladatelů nejsou evidovány a nebyly provedeny.

C.
Účetním obdobím je kalendářní rok.

D. 
Účetní zásady a metody byly použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Dlouhodobý  majetek  a  zásoby  jsou  oceňovány  pořizovací  cenou.  Dlouhodobý  majetek  je
odepisován rovnoměrně, důvody k nutnosti použít opravné položky nenastaly. 
Účetní jednotka nemá finanční prostředky v cizích měnách

E.

Účetní jednotka nevlastní majetek a neeviduje závazky, u kterých by jí vznikala povinnost
ocenění reálnou hodnotou.

F.
Účetní jednotka nerealizovala ve sledovaném období žádné mimořádné výnosy a náklady.

G. 
Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné účetní jednotce.

H.
Účetní jednotka je vlastníkem tohoto dlouhodobého majetku:

Položka

Zůstatek
na počátku
účetního
období

Zůstatek
na konci
účetního
období

Přírůstky
během

účetního
období

Úbytky
během

účetního
období

Výše
oprávek na

počátku
účetního
období

Výše
oprávek

Na konci
účetního
období

Zůstatková cena
prodaného nebo
vyřazovaného
dlouhodobého

majetku

Pozemky 10350 10350

Stavby 268000 268000 268000

Dlouhodobý 
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hmotný

Dlouhodobý 
nehmotný

Dlouhodobý 
finanční

Dlouhodobý 
nedokončený

Drobný 
dlouhodobý 
majetek pořízený
před rokem 2002 
evidovaný na 
účtu 028

K dlouhodobému majetku nebyly účtovány opravné položky,  součástí  ocenění majetku nejsou
úroky.

I.
Účetní závěrka pobočného spolku nebyla auditována, účetní jednotka neposkytla ve sledovaném
období úhradu za jiné služby auditora.

J.
Účetní jednotka nedrží sama ani prostřednictvím jiné osoby podíl ani akcie jiné společnosti.

K.
Účetní  jednotka  neeviduje  k rozvahovému  dni  splatné  dluhy  na  sociálním  zabezpečení  a
příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti,  veřejném  zdravotním  pojištění  ani  daňové
nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů.

L.
Účetní jednotka nevlastní akcie ani majetkové podíly, vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy nebo
podobné cenné papíry či práva.

M.
Účetní  jednotce  nevznikly  v účetním  období  žádné  dluhy  se  zbytkovou  dobou  splatnosti
přesahující pět let. Neposkytla žádné záruky za dluhy jiných osob.

N. 
V rozvaze jsou zaznamenány veškeré dluhy účetní jednotky.

O.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí:  -13 878,80 Kč. 
Hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti činí  62 750 Kč. 
Vedlejší hospodářská činnost byla ve sledovaném období realizována.

P.
Účetní  jednotka  nemá  žádné  zaměstnance,  její  činnost  je  založena  pouze  na  práci
dobrovolníků.

Ve sledovaném období nebyl  nikdo  ze členů řídících, kontrolních ani  jiných orgánů účetní
jednotky jejím zaměstnancem.
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Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty.

Q.
Statutárnímu orgánu ani členům výkonného orgánu účetní jednotky ani jiným osobám nebyla
vyplacena  ani  smluvně  sjednána  žádná  odměna  (finanční  či  nefinanční)  za  výkon  jejich
funkce.

R.
Účetní jednotka neuzavřela v účetním období žádné smlouvy s osobami, v nichž by měl účast
statutární orgán účetní jednotky, člen vedení účetní jednotky nebo jejich rodinný příslušník.

S.
Členům orgánů nebyly poskytnuty zálohy, závdavky ani úvěry s výjimkou běžných provozních
záloh na činnost účetní jednotky.

T.
V rámci  realizované hlavní  činnosti  byly  posuzovány  výnosy  a  náklady  jednotlivých dílčích
činností  účetní  jednotky.  Do  základu  daně  jsou  v souladu  s platnými  daňovými  předpisy
zahrnovány pouze ty dílčí činnosti, jejichž náklady jsou nižší než výnosy.

Náklady  všech  aktivit  hlavní  činnosti  jsou  vyšší  než  její  výnosy.  Základ  daně  je  tvořen
 výnosy, které jsou vždy předmětem základu daně z příjmu sníženými o související náklady a
hospodářským výsledkem vedlejší hospodářské činnosti. 48 871,20 Kč 

Účetní jednotka účetně ani daňově neodepisuje žádný majetek.

Návazně na výše uvedené skutečnosti byl stanoven základ daně ve výši: 62 000 Kč.

Účetní jednotka využila  možnost snížení základu daně podle §20 Zákona o dani z příjmu.

Tímto postupem vznikla účetní jednotce daňová úspora ve výši: 11 780 Kč.

V předchozím účetním období vznikla účetní jednotce v souladu s § 20, odst. 7 daňová úspora
ve výši: 4 560,- Kč.

Přehled nákladů,  k jejichž krytí  byla  ve  sledovaném účetním období  výše  uvedená
daňová úspora využita:

Číslo dokladu Účel Částka v Kč

FAP/2021046 Nákup materiálu pro letní kemp 4 000 Kč
FAP/2021018 Nákup materiálu pro letní kemp 560 Kč

U.
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Účetní  jednotka  si  není  vědoma  skutečností,  které  by  významným  způsobem  ovlivňovaly
hodnocení  její  majetkové a finanční  situace a které  by nevyplývaly  ze sestavené rozvahy
a výkazu zisku a ztráty.

Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé úvěry poskytnuté či přijaté ve sledovaném účetních
obdobích ani v předchozích.

Účetní jednotka přijala tyto dotace a obdobná plnění z veřejných rozpočtů:

Přímo:

Poskytovatel Účel Částka v Kč

MO Svinov činnost 50 000
Magistrát města Ostrava činnost 40 000
Magistrát města Ostrava akce pro děti 5 000
MSK Podpora volnočasových aktivit 40 000

Zprostředkovaně:

Prostředník Poskytovatel Účel Částka v Kč

Pionýr, z.s. MŠMT Letní kempy 180 000
Pionýr, z.s. MŠMT MTZ 3 500

V.
Účetní jednotka přijala v účetním období tyto dary:

Dárce Částka

Fórum dárců 52 330

Účetní jednotka poskytla v účetním období tyto dary:

Příjemce Částka

W.
Účetní jednotka nepořádala ani nespolupořádala žádnou veřejnou sbírku.

X.
Výsledek hospodaření z předchozího účetního období byl na základě rozhodnutí rady účetní
jednotky  za  dne  31.03.2021 vypořádán  takto:  Výsledek  hospodaření  byl  zaúčtován  jako
snížení vlastního jmění.
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Y.
Účetní jednotka nevyvíjí svoji činnost v oborech, kde by bylo relevantní zpracovávat údaje
vážící  se  k individuálním  produkčním  kvótám,  limitům  produkčních  práv  nebo  o  jiných
obdobných kvótách a limitech.

Z.

Pobočnému spolku byly odvedeny členské příspěvky zaplacené členy.

V Ostravě dne 30.03.2021

Odpovědná osoba:

Ing. Gabriela Ovesná vedoucí pionýrské skupiny

…………………………………………………………………………………………………………

podpis, razítko


