
 

 

 

 

Příloha v účetní závěrce 

v plném rozsahu 

Montessori, z.s. 
 

ke dni 31.12.2016 

 
 
 
 

Obsah přílohy 
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 

 

 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

3. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 

4. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu 

zisku a ztráty 

5. Informace k dani z příjmů 

 

 

 

 

1. Popis účetní jednotky 
 
Název:      Montessori, z.s. 
Sídlo:      Palackého nám. 65, PSČ 258 01, Vlašim 
Právní forma:     z.s. 
IČ:     28558456 
Předmět podnikání:    předškolní vzdělávání 
Den vzniku účetní jednotky:    
Zdaňovací období:    od 1.1.2016 do 31.12.2016 
Rozvahový den:    31.12.2016 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 14.3.2017 

 
 
 
 
1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 
Předškolní vzdělávání, hlídání dětí 



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

Montessori, z.s. 

ke dni 31.12.2016 

 

2 
 

 
 
 
1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 
         Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. 

         Řídícím orgánem spolku je Výbor. 

         Statutárním orgánem je předseda (člen Výboru) 

 
 
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 
 
2.1. Použité obecné účetní zásady 
Předpokládaná účetní závěrka zapsaného spolku byla zpracovaná na základě zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví a na základě opatření Min. financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní 
závěrky. 
 
 
2.2. Způsob oceňování majetku a závazků 
Není dlouhodobý majetek 

 

 

3. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 
 

Výsledek hospodaření hlavní činnost 14 504,- 

Výsledek hospodaření vedlejší činnost 0 

 

 

4. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období 
v členění podle výkazu zisku a ztráty 

 

   Sledované účetní období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců                         20 

  
z toho členů řídicích orgánů                                                      

z toho členů kontrolních orgánů 

z toho členů správních orgánů 

Osobní náklady                                                                  1073 

  

z toho mzdové náklady                                                       878 

z toho zákonné sociální pojištění                                      175 

z toho ostatní sociální pojištění 

z toho zákonné sociální náklady 

z toho ostatní sociální náklady 

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích, 
kontrolních nebo jiných orgánů 

 

Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů   
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5. Informace k dani z příjmů 
Hospodářský výsledek 14.504,- 

Neuznatelné výdaje 11.074,- 

 

5.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
Účetní jednotka je nevýdělečnou organizací, daň z příjmu je 0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sestaveno dne: 14.3.2017 
 
Sestavil:  


