
Příloha k účetní závěrce TRAWA z.s. za 
účetní období  
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 

(dle § 30 vyhlášky 504/2002 Sb.)  

a) Název účetní jednotky: TRAWA z.s. 

 Sídlo účetní jednotky: Čisovická 401, 252 10 Mníšek pod Brdy 
 Právní forma: spolek 
 Cíl sdružení:  Účelem spolku je neformální vzdělávání, výzkum a vývoj 

technologií a produktů z užitkových rostlin, bylin, plevelů, 
biomas, odpadu a jiných rovin s cílem zvýšit kvalitu života lidí 
a živočichů a ochrana životního prostředí. Spolek bude 
dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v zemědělství, 
průmyslu, obchodu, zdravotnictví, školství a životním 
prostředí.  

 Orgány sdružení: výbor 
   
 
b) Účetní jednotka je registrována u Městského soudu v Praze spisová značka L 64630 

c) Účetní období: 1 rok 

d) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná 
významná událost 
 

e) Způsob zpracování účetních záznamů:  

-      spolek vede podvojné účetnictví  
- účetnictví je zpracováváno externě  
- účetní doklady jsou uschovány v sídle spolku 
- zpracování účetnictví se řídí platnými zákonnými předpisy České Republiky 
-    spolek nevytváří opravné položky ani rezervy 
 

f) Spolek nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných společnostech 

g) Spolek nemá k rozvahovému dni splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění  

h) Spolek nemá žádné akcie nebo podíly 

i) Spolek nemá žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani prioritní dluhopisy ani 
podobné cenné papíry nebo práva 

j) Spolek nemá žádné závazky splatné déle než 5 let ani žádné závazky kryté zárukou 

k) Spolek nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze 



l) Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je -122,- Kč, z hospodářské činnosti 0,-Kč. 

m) O přijatých darech a členských příspěvcích účtuje spolek do provozních výnosů. Dary účtuje na 
střediska podle jednotlivých dárců. K rozvahovému dni nevyčerpané dary spolek převede do 
dalšího období prostřednictvím dohadných položek. 

n) Spolek v roce 2018 nezaměstnával žádné zaměstnance. 

o) V roce 2018 nebyli vyplaceny žádné odměny členům výboru. 

p) Nikdo z členů výboru není členem statutárních a kontrolních orgánů firem, se kterými 
účetní jednotka uzavřela za vykazované období obchodní smlouvy a jiné smluvní vztahy. 

q) Spolek neposkytl ve vykazovaném účetním období žádné zálohy a půjčky členům výboru. 

r) Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku 

s) Základ daně z příjmu byl stanoven jako součet hospodářských výsledků (zisků) 
z hospodářské činnosti. Při stanovení základu daně bylo využito odčitatelné položky dle 
§ 20 odst. 7 Zákona o dani z příjmů. 

t) Daňová povinnost za sledované účetní období: 0,- Kč 

 Zaplacená daň za sledované účetní období: 0,- Kč 

u) Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 
hodnocení finanční a majetkové situace: nejsou žádné 

 Spolek nečerpal žádný bankovní úvěr. 

v) Přehled přijatých darů:  

Spolek nepřijal v roce 2018 dar. 

w) Přehled o veřejných sbírkách: žádné sbírky nebyly uspořádány 
 
 

 
 

 Vypracovala:  Renáta Sýkorová 
 Dne:   24.2.2019 
 
 
 
 Odpovědná osoba: Tomáš Ružovič - předseda 


