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zPRÁvA N EzÁVlsLÉHo AU DlToRA

PRo sTATurÁnní onoÁn sonuŽrruí zalíčer NA KoNt
lČ:269 8ó 558

Provedlo jsem oudit přiloŽené Účetní zóvérky občonského sdruŽení
Zojíček no koni, kteró se sklódó zrozvohy k 3l. 12.2012, výkozu zisku o
ztrÓIy zo rok končící 31 . 12. 2012 o přílohy této Účetní zóvérky, kteró obsohuje
popis pouŽitých podstotných Účetních metod o dolší vysvětlující informoce.
Úooje o sdruŽení Zojíček no koni jsou uvedeny v čl. l přílohy této Účetní
zÓvěrky.

odpovědnost slolutórního orgónu Účetní jednotky zo účetnízóvěrku

Stotutórní orgÓn sdruŽení Zojíček no koni je odpovědný zo sestovení Účetní
zóvěrky, kteró podóvó věrný o poctivý obroz v soulodu s českými Účetními
předpisy, o zo tokový vnitřní kontrolní sysŤém, kteý povoŽuje za nezbytný pro
sestovení Účetní zóvěrky tok, oby neobsohovolo význomné nespróvnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

odpovědnosl ouditoro

Mojí odpovědností je vyjódřit no zóklodě mého ouditu výrok k této Účetní
zÓvěrce. Audit jsem provedlo v soulodu se zókonem o ouditorech,
mezinÓrodními ouditorskými stondordy o souvisejícími oplikočními doloŽkomi
Komory ouditorů České republiky. V soulodu s těmito předpisy jsem povinno
dodžovot etické poŽodovky o noplónovot o provést oudit tok, obych získolo
pňměřenou jistotu, Že Účetní zóvěrko neobsohuje význomné nesprÓvnosti.

Audit zohrnuje provedení ouditorských postupů k získóní důkozních
informocí o čÓstkóch o Údojích zveřejněných v Účetní zóvěrce. Výběr
postupů zóvisí no Úsudku ouditoro, zohrnujícím i vyhodnocení rizik význomné
nesprÓvnosti Údojů uvedených v Účetní zóvěrce způsobené podvodem nebo
chybou. Pň vyhodnocovóní těchto rízik ouditor posoudí vnitřní kontrolní systém
relevontní pro sestovení Účetní zóvěrky podóvojící věrný o poctivý obroz.
Cílem tohoto posouzení je novrhnout vhodné ouditorské postupy, nikoli
vyjÓdňt se k Účinnosti vnitřního kontrolního systómu Účetní jednotky. Audit téŽ
zohrnuje posoUZení vhodnosti použitých Účetních metod, přiměřenosti
Účetních odhodů provedených vedením i posouzení celkové prezentoce
Účetní zóvěrky.



""%

Jsem přesvědčeno, Že důkozní informoce, které jsem získolo, poskytují
dostotečný o vhodný zóklod pro vyjódření mého výroku.

Výrok oudiioro

Podle mého nózoru Účetní zóvěrko podóvÓ věrný o poctivý obroz oktiv
o posiv občonského sdruŽení Zojíček no koni k 3l . 12. 2012 o nóklodů
o výnosů o výsledku jejího hospodoření zo rok končící 3l. 12. 2012 v soulodu
s českými Účetními předpisy.

V Proze dne l7. květno 20l3

M
lng. Jono

oudilor, č. osv.

ChvotlinovÓ
l58l Komory ouditorů ČR

Přílohy: ouditovonó rozvoho k 3l .12.2012
ouditovo ný výkaz zisku o zlróty zo rok končící 3l . l 2. 2012
ouditovonó příloho zo rok 2012

q-,ň.e



Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
č.j.2$n7 22512001
s účinnosti pro účetni jednotky
účtujicí podle účtové osnovy
pro nevýdělečné organizaoe

Účetni jednotka doruči výkaz
'lx pňslušnému fin. orgánu

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2012
(v lisících Kč)

26986558

ÚeNoÚct_or

NázeV a sidlo účetni jednotky

Zajíček na koni

DoleŽalova 1045
198 00 Praha 9-Černý Most

AKTIVA
'ádek

b

stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. obdobi

2

A. Dlouhodobý majetek celkem 001

A.l' l. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002

Nehmotné Výsledky výzkumu a vývoje (012) 003

(013)

(014)

(018)

(019)

(041)

004

005

006

007

008

7 . Poskytnuté zálohy na d|ouhodobý nehmotný majetek (051 ) 009

A.ll. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010

01 1

012

0133. Stavby (021)

4' samostetné movité věci a soubory movitých věci (o22) 014

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 0'15

6. základní stado a taŽnázviřab (026) 016

7. Drobný dlouhodobý hmotný maietek (028)
917
018B. .. ostatni dtouhodolJ E.tlLr"l9!"L !0291

9. Pořízeni dlouhodobého hmotného majetku (042) 019

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 020

A'lll. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021

2.

3.

4. __
5.

Podíly v oúádaných a řizených osobách (061 )

lť]r]:*bTt!91'","l.u|yu1
Dluhové cenné papiry džené do splatnosti (063)

Půjčky organizačním sloŽkám

ostatni dlouhodobé půjěky

(066)

(067)

(06e)6.

7.

ostatní dlouhodobý finanční ma'ietek

022

o23

024

025

026

027

028

A.lV. oprávky k dlouhodobómu majetku celkem 029

1. nehmotným výsledkům rlýzkumu a vývoje (072\ 030

2. softwaru _
3' ocenitelným práVům

(073)

(074)

031

032

0334. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)

7.

8.

9.

034

035

036

037

038

1 o_ l'bŤll!!t{9Ťry!tT1ryi"-tk'
11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

(08e)

039

040



B. Krátkodobý majetek celkem 041 298 1 160

B.l. Zásoby celkem 042 7 7

Materiál na skladě ffz) 043

7

2' Materiál na cestě (119) 044

3. Nedokončená uýroba (21) 045

0464. Polotovary vlastní výroby (22)
(1 23)5. Výrobky

(124)9. llii","
7 . ZboŽi na skladě a V prodejnách (1 32)

047

048

049

7

8. zboŽi nacestě (139) 050

9' Poskytnuté zálohy na zásoby (31 4) 05'l

B.ll. Pohledávkycelkem 052 't79 18

1. odběratelé (31 1)

(312)

(313)
2 směnky k inkasu

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

135

4' Poskytnuté provozní zálohy (314) 056 38 12

5. ostatní pohledáVky (31 5)

6. eont"aauly.*",*.tn;"-d (335)

057

058

6

7 j:1"d""kv:ll5tit:9j .t:rp::.991 qoj !336)

lltr
9. ostatní přímé dan5 (3a2)

1o. Daň z přidané hodnoty (343)

059

060

061

062

11 ' ostatní daně a pop|atky (345) 063

064'l2. Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem (346)

13. Nároky na dotace a ost. zúět. s rozp. orgánů územ. sam. celků (348 065

066'l4. Pohledávky za úcastníky sdružení

15. PohledáVky z pevných terminových operací (373) 067

16. Pohtedávky z emitovaných dluhopisg (375) 068

17 ' Jiné pohledávky (378) 069

'l8. Dohadné účty aktivní (388) 070

19. opravná poloŽka k pohledávkám (391 071

I 092B.lll. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 90

l Pokladna (211 073 6 20

2. ceniny (213) 074

1 0723. Bankovni úěty (221 075

076

84

4. Majetkové cenné papiry (251

(253)5. DluŽné cenné papíry

6. ostatni cenné papiry (256)

077

078

7. Pořizeni krátkodobého finančního majetku (259) 079

0808. Penize na cestě e61

B.lV. Jiná aktiva celkem 081 21 42

(385)

(386)

1. Náklady příštich období

2.

082 21 42

I rloo

083

084

AKTTVA CELKEM i.1 + 41 085 298
1995 - 2003



PASIVA
řádek

b

Stav k prvnímu
dni účet. obdobi

Stav k posled.
dni účet. období

3 4

A. Vlastní zdroje celkem 086 187 314

A.l. Jmění celkem 087 34 335

í . Vlastní .iměni (901)

(e1 1)!. J:li'
3' oceňovaci rozdily z přecenění majetku azávazkil (921)

088 34 335

-2'l

089

090

A.ll. Výsledek hospodařeni celkem 091 153

1 Účet hospodářského výsledku 092 81 . 174

2' Hospodářský \^isledek Ve schva!_*9]T11Ti (931)

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)

093

094 72

8'r

72

B' Gizí zdroje 095 11',l 846

B.l. Rezervy celkem 096

lr RezerW (e41)
_0-97

098B.ll. Dlouhodobé závazky celkem

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 099

2. Emitované dluhopisy (953) 100

3' Závazky zpronáimu (954) 't01

102

103

4. Dlouhodobé pňjaté zálohy (955)

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958)

6. Dohadné účty pasivní (38e) 't 04

7. ostatnídlouhodobézávazky (e5e) 105

B.lll. Krátkodobé závazky celkem 't 06 11',| 146

1. Dodavatelé (321)

(324

3. Přijaté zálohy (324)

197

108

74

32

10

I

2

700

09

104. ostatni závazky (325) 3

5. zaměstnanci (331) 11 26

6. '' ostatni zil":kv .ů-ě]'iT91tn"n"l1 13!3)

7 - Závazky k inst. soc. zabezpečení a id]1] ť1 

- 

(1!6l

8. Daň z přijmu (341)

12

'13

14

9. ostatni přimé daně 10+z1 15 3

1o. Daň z přidané hodnoý (343) 16

11. ostatni daně a poplatky (345) 17

'l2. závazky ze vzhhu ke státnimu rozpočtu (346) 't8

't3. Závazky zevztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků (348) 't9

14. závazky zupsaných nesplacených cenných pap. a Vkladů (367) 120

't 5. Záuazky k účastnikům sdruŽeni (368)

(373)závazxy zpuuny"n,"r'ino';"n op"r."i16.

17.

121

122

123

18_ Krátkodobé bankg"lirygry t,l1l
19. Eskontní úvěry (232)

124

3

2

125

12620. _ Emitovanlk'1!d"!:9ly!9!!Y

21. V|astní dluhopisy

(241)

(255)

(38e)

(245\
2: Dohadné účty pasivni

23. ostatníkrátkodobéfinaněni\^ipomoci

127

128

129

B.lV. Jiná pasiva celkem 130

(3831

(384

(387

Výdaje přištích období '13't 1

699

1 160

132

133

PAslVA CELKEM (ř.86+95 134 298



'odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné okamžik sestavení:
ogoby: za sestavení:

,*



{UlinistenBtvo financi

schváleno ě.j. 283176 1o2!2ooo
a účinností pro účetní jednotky
úětující podle účtové osnovy pro
nev'ýděleéné organizace

Úč€tní jednotka doruěí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

vÝxazzIsKu A zTRÁw

sestavenýk 31,'l2.2012
(v celých tis. Kč)

26986558

Názév a sídlo účetni jednotky

Zajíček na koni
DoleŽalova'l045

198 OPraha 9-Černý Most

Název ukazatele
Činnosti

hlavní hospodářská celkem
5 6 7 8

Náklady
spotřebované nákupy celkem
spotřeba materiálu
Spotřeba energie
spoťeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
sluŽby celkem
opravy a udÉování
cestovné
Náklady na reprezentaci
ostatní služby

osobní náklady celkem
Mzdové náklady
zákonné sociální pojištění

ostatní sociální pojištění

zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Daň si|niční
Daň z nemovitostí
ostatní daně a poplatky

ostatní náklady celkem
smluvní pokuty a úroky z prodlení

ostatní pokuty a penále J:.

odpis nadobytné pohledáVky

Úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
odpisy' prod' majetek, tvorba rezerv a opr. poloŽok celkem
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného lM
zůstatková cena prodaného NlM a HlM
Prodané cenné papíry a vklady
Pořizovací cena prodaného materiálu
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba zákonných opravných položek

Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi olg. sloŽkami
Poskytnuté příspěvky

Daň z přijmů celkem
Dodatečné odvody daně z pÉjmů
Nálzladrl aalLam

A.
l.

1.
2.
3.
4.
ll.
5.
6.
7.
8.
ilt.
9.
10.
11.
12.
13.
tv.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
2'1.

22.
23
24.
vt.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
vil.
31.
32.
vilt.
33.

865
94

1

770
547
494
52
2

1

193
193

1

1

1

15

15

A'U1

193
193

865
94

1

770
547
494
52
2

1

1

15

15

1

1

1 6r'



Ministerstvo Íinancí

schváleno č.j. 2$n6 fiz2ooo
a úěinností pro účetní jednotky
úótující podlé účtové osnovy pro
nev'ýdělečné organizace

Úcétní jednotka doruěí:

vÝwezztsKu A ZTRÁTY

sestavený k 31.12.2012
(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

zajíček na koni

1x příslušnému fi nančnímu
orgánu

tco DoleŽalova 1045
198 o(Praha 9-Černý Most26986558

Název ukazatele
Činnosti

hlavni hospodářská celkem
5 6 7 8

Výnosy
Tržby za vlastni ýkony azazbož| celkem
ÍrŽby za prodej vlastních Výrobků

TÉby z prodeje sluŽeb
Tržby za prodej zboží
Změny stavu vnitroorganizačnich zásob celkem
změna stavu vnitroorganizačních zásob
změna stavu zásob polotovarů

Změna stavu zásob výrobků
změna stavu zvířat
Aktivace celkem
Aktivace materiálu a zboŽí
Aktivacé Vnitroorganizaěních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

ostatni v'ýnosy celkem
smluvní pokuty a úroky z prodlení

ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Úroxy
Kursové zisky
Zúětování fondů
Jiné ostatní ýnosy
ržby z prodeje majetku, zúčtování rezorv'e opr. poloŽek...
Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj.

TÉby z prodeje cenných papírů a vkladů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z kÉtkodobého finančního majetku

Zúčtování zákonných rezerv
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Z(lčlováni opravných položek

Přijató přispevky celkem
PřUaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
Přijaté příspěvky

Přijaté členské příspěvky

Provozní dotace celkem
Provozní dotace

Výnosy celkem
Hospodáňský výsledek před zdaněním
Daň z příjmů

l{aenar{á řskr7 vúclarlak na zr{anóní

B.
L
1.
2.
3.
il.
4.
5.
6.
7.
il1.

8.
9.
't 0.
11.
tv.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
't 8.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
vl.
26.
27.
28.
vlr.
29.

c.
34.
D.

72
10
62

5

5

240

239

1

1

110
110

1 427
- 196

- 196

22

22

22
22

22

94
10
84

5

5

1 240

1 239

110
110

1 449
- 174

-'174

Podpis osoby odpovědné
za sestavéní:

okamžik sestavení:

Telďon:

1

nafi
elov€

269 86
7.76 582



Příloha k Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2012

Zajíč,ek na koni, občanské sdružení
IC 26986558

Účetní období: 2012 (leden - prosinec)

1.Základní údaje
Sídlo: Doležalova 1045, 198 00 Praha 9 - Cerný Most
Předmět činnosti: občanské sdruŽení
Průměmý počet zaměstnanců: 1

Mzdové nríklady: 152 tis. Kč
Naklady na dohody o provedenipráce: 341 tis. Kě

z.Účetnimetody
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se ztíkonem č. 563lt99t Sb., o úěetnictví, a
vyhláškou č). 50412002 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro nepodnikatelské subjekty.
Pro potřeby sledování ekonomické činnosti bylo účtováno v rámci středisek:
1 _ skupina středisek hlavní ěinnosti
2 _ ekonomická činnost

3. Výnosy od daně osvobozené pebo dani nepodléhající
Příjmy osvobozené od daně nebó dani nepodléhající:

- přijaté příspěvky na hlavní činnost podle $ 18, odst. 4a: l.239.336,00 Kč
- přijaté dotace a granty podle $ 18, odst. 4b 110.000'00 Kě
- uroky podle $ 18, odst. 4c: 17,84Kě

Hospodařský výsledek byl použitý k částečnému k'rýí ďráty zh|avní činnosti.

Vynosy od daně osvobozené (viz bod 3) 1.349.336'00 Kč
Naklady, které se netunávají (nejsou zahrnuty v ř. 10 pŤiznání k dani) 1.349.336'00 Kč
Hospodrířský v'ýsledekvykazaný na ř. 10 pŤiznéni k dani: -173.530'51 Kč

5. Použití zisku podle $ 20' odst. 7
Rok 2011: Uplatnění slevy na dani podle $ 20, odst. 7' ve výši: 80.776'41Kč
(nutno uplatnit nejpozději do 3I.I2.20I4)

4. Hospodářský výsledek
Rozdíl mezi výnosy a naklady celkem:
Hospodařský výsledek _ středisko 1:

Hospodářský výsledek _ středisko 2:

PouŽito ke krýí ztráty v roce 2012:
Ztstatek pro další období :

V Praze dne 31.03.2013
Vypracoval: Mgr. Radek Novak
(e-mail : emonaserv is@seznan.cz)
tel.: 608 100276

- 1 73.53 0'5 l Kě (ztráta)
-195.530'5I Kč (úráta)

22.000,00 Kč (zisk)

80.776,4l Kč
0'00 Kč


