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2 
Basic Information about the non-profit organization 

Christian International School of Prague, o.p.s 
 
Name: 
Christian International School of Prague, o.p.s. 
 
Legal Form: 
Public Benefit Corporation according to the Law Act number 248/1995, about Public Benefit 
Corporations and changes and fulfillment of these laws. 
 
Registration: 
Je zapsána v rejstřiku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, 
oddíl O, vložka 386 
 
IČ: 
272 14 931 
 
Sídlo: 
Dělnická 1155/24, Praha 7, 170 00 
 
Office: 
Perunova 6, Praha 3, 130 00 
 
Bank account: 
Raiffeisen bank, a.s., #:  2201491001/5500 
 
Internet Page: 
www.cisprague.org 
 
Email contact: 
info@cisprague.org 
 
Founders: 

Terry David Brown 
Leslie Pett Johnson 
John Ronaldson Mullen 
Julie Ann Olsen 
Theodore Arthur Turnau, III 
Richard Dean Trca 
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Administrative Board 
 
Function Name Beginning of Function 

 
President of Board Theodore Arthur Turnau, III 9.2005 
Board treasurer Preston Pearce 8.2010 
Board secretary Judith Westrum 1.2008 
Board member Milan Polak 8.2008 
Board member Simon Marshall 1.2010 
Board member Elizabeth Given 8.2010 
 

 
Supervisory Board 
 
Function 
 

Name Beginning of Function 

Supervisory board member Louise S. Anderson 9.2005 
Supervisory board member Marie Kouklíková 9.2005 
 

 
The company is founded for the purpose of supplying the following public services: 
 
1. Christian based education, which may include pre-school, kindergarten, elementary and high 

schools in English language, 
2. Consultancy for parents in issues of home based education of their children, including 

tutorial classes, 
3. Education of adults oriented to issues of Christianity, parenting, 
4. Education of teachers, 
5. Organizing out-of-school and club activities, 
6. Organizing accommodation for students.  
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3 
Founding and Purpose of the organization 

Christian International School of Prague, o.p.s 
 

The purpose of the Christian International School of Prague, o.p.s. is to provide an education - one that is 
academically excellent, relationally nurturing, and practically oriented -- from a biblical perspective 
designed to assist students to know God better and to serve and transform their community for Christ. 
 

Explanation 
 

 “to provide an education”:  We believe that the primary responsibility for raising children falls to the 
parents. We seek to assist parents in training children in the way of the Lord Jesus (see Ephesians 6:4b). 
We believe that God created people after his own image.  God is multi-faceted; therefore so are our 
students. Hence, we seek to educate the whole person in all of these facets. Our teachers seek to encourage 
and model a love of learning.  
 
“academically excellent”: We believe that education at a Christian school ought to be academically 
excellent. The primary reason for this is that Scripture (I Corinthians 10:31) teaches us that the purpose of 
our lives is to glorify God. Therefore, everything we do ought to be full of excellence and integrity. 
Ephesians 6:7 and Colossians 3:23-24 command us to do our work wholeheartedly because ultimately we 
serve the Lord. We seek to provide an atmosphere in which each student can fulfill his or her academic 
potential and explore the fascinating creation that God has given us.  The appropriate response to the 
grace God has shown us is to serve Him with excellence in everything we do. 
 
 “relationally nurturing”: We believe that education is about more than academics.  Human beings 
exist in relationship with God, with others, and with creation.   These relationships are to be characterized 
by Biblical love (Matthew 22:33).  We endeavor to train students to mature in their ability to love and care 
in these relationships wisely.  We seek teachers and administrators who will be able to model, mentor, 
and teach Christ’s love to our students.  
 
“practically oriented”:  We believe that ideas have practical implications and applications.  We 
endeavor to train students to recognize the practical benefits and consequences of what they are learning.   
 
“from a biblical perspective”: We believe that the Bible provides a framework through which we can 
intelligibly understand all of life, all of reality. We believe that God created and sustains the world, and 
therefore there can be no neutral interpretation of creation.  We believe that the effects of sin mar all of 
creation.  Further, God is in the process of redeeming and renewing creation through the spread of the 
Gospel.   At the center of this redemptive process God offers reconciliation to people with Himself, with 
others, and with his creation in Jesus Christ. 
 
Therefore, our teachers endeavor to teach their subjects from a biblical worldview.  Since all truth comes 
from God, all disciplines can and should be understood from a biblical perspective.  God has given truth 
even to those who do not recognize it as coming from Him.  Fallen people (Christians and non-Christians 
alike) tend to distort the truth.  Therefore biblical discernment is necessary in education.  We endeavor to 
honor God by seeing the world through his eyes. 
 
“to assist students know God better”: We believe that every student is made for relationship with 
God.  That relationship is a journey, and we endeavor to assist students (Christian or not) to grow in their 
understanding of his excellence, power and love through learning of his word and creation.  For God 
reveals himself through his Word and his world – in knowing them we come to know him.  We believe 
that this knowledge is not simply intellectual, but if empowered by the Spirit, will transform the whole 
person into someone eager to love and serve as Christ has loved them.   
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“to serve and transform their community”: We believe that students, rooted in the knowledge of 
Christ’s love for them, will in turn be agents of God’s love to the world.  Students are educated for a 
purpose – to be used by God to mend our broken world, heal broken lives, to be agents of positive change 
for those around us.  Students are encouraged to live out their Christian faith in whatever vocation or task 
God gives them.  In this way they bring grace to a fallen world, whether it’s the world of business, 
academics, entertainment, politics, medicine, or in any other field.   In this way by the power of the Holy 
Spirit, communities will be transformed. 
 
“for Christ”: Everything we do in this school we do to honor Christ and to recognize him as Lord of all. 
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4 

Main activities from January 2010- June 2011 
 
Please note that this report covers eighteen months, as CISP changed their 
accounting fiscal year to coincide with the academic year. Thus this report 
spans the 2010 calendar year and the 2010-2011 academic year.  Future 
annual reports will be for the twelve month period of July to June. 

 
 

January 2010 
• The Winter Banquet was hosted by seniors at the Airport Marriot on January 30. 
• Joshua Kozak was welcomed to CISP as a student teacher. 
• Elementary students collected school supplies for Teen Challenge. 

 

February 2010 
• February 28 – March 5 – Fifth Annual CISP Family Ski Trip 
• February 25 - School-wide Day of Prayer for new building and staff for next year. 
• CISP began a Facebook page with pictures of recent events and announcements. 

 

March 2010 
• March 19-20 – High school performance of Godspell at Malé Vinohradské divadlo 
 

April 2010 
• April Akce Absurdity was held on April 10 with games, food, a bazaar, and an auction 

(including a car!) A total of 121,500 czk was raised for the benefit of four different 
organizations: Teen Challenge/Prague, Make-A-Wish Foundation, an orphanage in Minsk, 
Belarus, and Sue Ryder Homes/Prague (received donation of unsold items). 

• Standardized Testing occurred week of April 12–16 for CISP students and others. 
• Word was received April 13 that the rental contract on the Vinohradska building was 

awarded to CISP.  Staff visited the building and open houses for potential renters were held. 
• April 14 - Half Day of School was held and staff worked on curriculum in the afternoon as 

part of the accreditation process. 
• April 22 – parent’s meeting with board, and sexual abuse program presentation 
• All CISP classes subsequently had presentations of sexual abuse prevention material. 
• April 29 - School Pictures 
 

May 2010 
• The elementary celebrated a “Roll Out of Bed Reading Day” on May 12. 
• May 16–21 – Rome Trip 
• CISP students participated in a field trip to the local observatory. 
• On May 20, staff spent a half day for curriculum work required for accreditation. 
• CISP students provided voices for a recording at St. Mikulas Church on May 26. 
• The seniors took their class trip to London, UK, on May 26-28. 
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June 2010 
• The 3rd annual CISP graduation was held June 10 at  the International Church of Prague.  

There were seven 2010 CISP graduates. 
• The 6th CISP Family Picnic was held June 11 at Vrch Sv. Kříže” in Parukářka Park. 
• On June 5th a Sock Hop was held at DDM (Dům dětí a mládeže) with the CISP choir 

performing the music and funds raised going to Haiti relief. 
• Student drawings of Prague landmarks were printed on commemorative tea towels as a CISP 

fundraiser. 
 
July 2010 
• CISP was unsuccessful in obtaining a lease for a school facility in Prague 3.  The decision 

was made to house CISP in Perunova for the 2010-2011 school year. 
 

August 2010 
• Jan Habl was guest speaker at the fall 2010 teacher orientation, speaking on samosvojní and 

the educational philosophy of Czech educator, Jan Amos Komenius.   
 

September 2010 
• Back-to-School Open House was held on September 7, followed by a half day of school.   
• New staff welcomed in the fall included Miriam Bohačová, art; Sheila Brandt, elementary; 

Michelle Nietfeld, English; Kristine and Vince Corpus, science and physical education; 
Rachel Griffin, music; Ben Bowman, social studies; Kate Suffern, social studies; Jake 
Rollison, Bible; Danae Friesen, biology ; Jinna Lee, ELL; Marek and Elaine Mudrik, 
administrative help and ELL; Jeff and Sue Nevels, business manager and ELL; Kathryn 
Inman, teaching and administrative assistant; Jennie Hatchel, tutoring assistant; Slavik and 
Oksana Lytvynenko, library; Zuzana Švibková, Czech; Megan von Bergen, English. 

• A Nurse's Office was established in the entrance of the Discovery Suite.  Kelsie Mullen 
served as the acting school nurse. 

• On September 11, Family Fun Day began at Jiriho z Podebrad and culminated in a picnic at a 
location found using clues. 

• A parent informational meeting was held on Thursday evening, September 16. 
• In September, Brianna McLeod was welcomed to CISP for student teaching. 
• Eight students attended the ACSI Student Leadership Conf. in Budapest September 22-25.  
• Because of the Czech holiday, no school was held on September 27-28. 
• At the close of September, Carl Kittrell was thanked for his work at CISP teaching science in 

the absence of a missionary teacher. 
 

October 2010 
• Preston Pearce spoke at the CISP staff retreat which was held at Dlouhy Immanuel on 

October 15-17.   
• Field trip on October 27th for 5th/6th graders was led by Kate Suffern and Brianna McLeod. 
• The PSAT test was given in October for tenth and eleventh grade students. 
• Parent/teacher conferences were held on October 20 and 21. 
• October 27-30 were the dates for the Secondary Retreat for 7th-12th graders. 
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November 2010 
• Janna Laugherty joined the elementary teaching staff early in November. 
• Tabea Wenzel from Germany spent eight weeks at CISP as an intern/researcher.  
• On November 14, CISP participated in Culture Knight at the ballet, Rite of Spring. 
• On November 16, CISP hosted an appreciation night for staff at U Marčanu with Czech folk 

music and entertainment.   
 

December 2010 
• On December 11, CISP sponsored a Christmas program including performances from 

elementary as well as secondary students. 
• A farewell was held for Zosia Fronek, who taught English and drama at CISP from its 

inception.  CISP also bid farewell to Brianna McLeod, student teacher. 
• CISP announced options for donations to CISP for Czech taxpaers, and provided processing 

through Resourcing Christian Education (RCE) for American taxpayers. 
• On December 15 and 16, 9th-12th graders conducted service projects with the Salvation Army 

and the village of Kunžak. 
• On December 16, CISP staff held a celebration of Christmas. 
• December 17 was the last day of school before Christmas break. 

 
January 2011 
• Weekly Wednesday prayer meetings began, led by CISP chaplains, Bill and Lori Gregory. 
• The CISP Administrative Board met for an all day strategy session on January 15. 
• The Azyzah Entertainment troupe made a presentation to the 1st - 6th graders on January 17.  
• Drama students took a field trip to a costume supplier on January 28. 
• The annual Winter Banquet was held at the Marriot Airport Hotel on January 29. 
• On January 31, secondary students had a Celebration Day rather than their usual classes. 
 
February 2011 
• A staff in-service day was held at CISP on February 4. 
• On February 5 a benefit concert for CISP was held at the Společenské Center in Prague 4.  

The worship band JOYFUL was featured at the concert. 
• Olga Cajchanová and Mirka Adamcová from Heřmanek observed 1st-3rd grade classes and 

chapel on February 10. They are starting a Czech Christian school. 
• Renaissance Night was presented by students on February 25-26 including music, scenes 

from Shakespeare, and two morality plays.  
• Three students from a Dutch university spent time at CISP learning and observing. 
• CISP staff member Janna Laugherty returned to the USA to wait for a visa after her first 

application was denied. 
• The first Pragueress Report published with the help of Danae Friesen, biology teacher. 

 
March 2011 
• Hearing tests were conducted at CISP on March 2 and 3. 
• A celebration of the 100th day of school was held. 
• A half-day staff in-service was held on March 3 with training by Helen Vaughn. 
• An informational meeting was held for parents on March 7, with tuition increase as the topic. 
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• Roger Eales, former missionary in Africa, spoke at CISP on March 11 and 18. 
• The annual March Madness event was held on March 12th, with funds raised (approx 87,000 

Kč going to Make-a-Wish Foundation, Kliček, and With Love for Kids Foundation 
(Belarus). Goods not sold were donated to the Sue Ryder Home.   

• Director Leslie Johnson traveled to Istanbul March 12-17 to participate in an accreditation 
visit for another school. 

• From March 13-18, some of the 10th-12th graders travelled through Poland with Mr. 
Bowman, exploring Medieval and Modern History in Krakow and Auschwitz. 

• From March 13-19, some of the 9th grade students traveled with Mr. Rollison and chaperones 
through Italy to study church history and art. 

• Fourth and fifth graders participated in a WWII history fair using a wax museum theme. 
• Honors choir students travelled to Spain to participate in the March 24-28 choir event. 
• Both principals and the director attended the ACSI administrator’s conference in Budapest. 

  
April 2011 
• On April 12, Saint Patrick visited CISP in the form of Roger Nelson performing the Confessions of 

St. Patrick. 
• Guest students came to CISP from Kunžak on Apr 28-30, and were hosted in homes. 
• The seniors took a trip to Turkey from April 9-13, with an unexpected extension. 
• April 26 was the annual CISP picture day. 
• On Wednesday, April 27, a special day of prayer for CISP was held. 
 
May 2011 
• Teacher Appreciation Week was held during the week of May 5. 
• Five Covenant College students and their professor, Steve Kaufmann, came to observe and intern at 

CISP from May 10-28. This cooperative effort was planned to benefit both groups. 
• Because of complications related to the departure of a music teacher (visa issues), the Elementary 

program originally scheduled for May 17 was cancelled.  
• May 18 -26, Lori Gregory presented CISP’s childhood sexual abuse prevention program to classes. 
• CISP’s science fair was held the afternoon of May 19.   
• Parents and students of 8th-11th grades heard about preparing for college, as well signed up for classes 

for this fall in the special program hosted by CISP on May 19 and 23. 
• Steve Kaufmann of Covenant College led an in-service seminar on May 25. Former staff member 

Sarah Donaldson also conducted a Math Seminar for both elementary and math teachers.   
• CISP participated in a book donation project with Class Acts, an organization devoted to promoting 

multiculturalism and bilingualism through various children's activities. 
• May 30 to June 3 was Spirit Week at CISP with school-wide themes and fun including a 70s party. 
• CISP director and principals met on May 31 for an off-site brainstorming and planning session. 
• The Administrative Board finalized new vision, mission, and core value statements at their May 

meeting.  These will be published in the annual report for school year 2011-2012. 

June 2011 
• The Accreditation committees continued to meet and work on preparing documentation. 
• The fourth CISP graduation was held on June 9th at the International Church of Prague.  There were 

ten graduates this year. 
• On June 10, CISP hosted an afternoon family picnic at Ladronka Park.   
• Staff members were honored during a boat trip with dinner on June 12, followed by work days. 
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5 

Report of the Supervisory Board 
 
 
The Supervisory Board accomplished their work in agreement with the laws and practices of the 
approved laws in the Founding Agreement of the Public Benefit Organization, Christian 
International School of Prague. 
 
The Supervisory Board was regularly informed about the activities of the organization, it’s 
financial situation, and about other important events. 
 
The financial summary of the organizatiion was prepared in accordance with the laws of 
accounting and practice norms of public benefit corporations within the Czech Republic. 
 
The Supervisory Board has reviewed the accounting summary for fiscal year 2010-2011 and has 
expressed agreement with it. 
 
NOTE:  The complete report of the supervisory board is found on page 12. 
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6 
Accounting Statements 

 
 
Please see addendum for the accounting statements covering the time period included in this 
report. 
 
 
 



Příloha k ú četní závěrce 
společnosti  Christian International School of Prague 

k 30. 06. 2011 
 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní 
závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky 
(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní 
jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 
30. června 2011. 

Obsah p řílohy 
Obecné údaje 
Popis účetní jednotky 
 
Používané ú četní metody, obecné ú četní zásady a zp ůsoby oce ňování 
1. Způsob ocenění majetku 

1.1. Zásoby 
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
4. Opravné položky k majetku 
5.  Odpisování 
6.  Přepočet cizích měn na českou měnu 
7.    Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 
 
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 
1.    Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
2,    Pohledávky a závazky 

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti 
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 
2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
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Obecné údaje 

Popis ú četní jednotky (II.1) 
 
Obchodní firma :  Christian International School of Prague 
 
Sídlo :        Dělnická 1155/24, Praha 7 – Holešovice, 170 00 
 
Právní forma:  Obecně prospěšná společnost IČO:  27214931 

 
 
Rozhodující p ředmět činnosti: -  křesťansky zaměřené vzdělávání na úrovni mateřské školy, předškolní 
výchovy, základní školy a střední školy v anglickém jazyce 
 
Datum vzniku spole čnosti:   22.září 2005 
 
Organiza ční struktura ú četní jednotky a její  zásadní zm ěny v uplynulém ú četním období: 
Členové statutárních a dozor čích orgán ů k rozvahovému dni: 
 
Správní rada: 
předseda správní rady: Theodore Arthur Turnau 
člen správní rady: Terry David Brown 
člen správní rady: John Ronaldson Mullen 
člen správní rady: Judith Evelyn Vandegrift Westrum 
člen správní rady: Mgr. Milan Polák 
člen správní rady: Simon Roger Lee Marshall 
 
Dozorčí rada: 
člen dozor čí rady:  Marie Kouklíková 
člen dozor čí rady:  Louise Stembridge Anderson 
 

Používané ú četní metody, obecné ú četní zásady  a zp ůsoby 
oceňování  (III.) 
 
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah 
účetní závěrky pro podnikatele. 

1. Způsob ocen ění majetku (III.2.1) 
 
1.1. Zásoby 
 
-neúčtuje se  
  
 
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvo řeného vlastní činností 
(III.2.1.b)  
-neúčtuje se  
 
 
 
 
1.3. Ocenění cenných papír ů a podíl ů  (III.2.1.c)  
 
-neúčtuje se  
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1.4. Ocenění příchovk ů a přírůstků zvířat (III.2.1.d)   

 
-neúčtuje se  

2. Způsob stanovení reproduk ční po řizovací ceny (III.2.2) 
-neúčtuje se 

3. Změny oce ňování, odpisování a postup ů účtování (III.2.4) 
 
a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 
 

4. Opravné položky k majetku (III.2.5) 
 
a) Opravné položky nebyly tvořeny. 

5. Odpisování (III.2.6) 
 
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku  účetní jednotka sestavila 
v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u 
majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.) , účetní a daňové odpisy se rovnají. 
 
Daňové odpisy  - použita metoda: - lineární 
     
 
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů 
společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. 

6. Přepočet cizích m ěn na českou m ěnu (III.2.7) 
b) Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: 
- aktuální denní kurz vyhlášený ČNB 

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazk ů oceňovaných reálnou hodnotou 
(III.2.8) 
 
a) Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisk ů a ztrát (IV.) 
1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním prá vem   (IV.3.1.f) 
- žádný 

 

 
 

 
 
 

2. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 
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2.1. Pohledávky po lh ůtě splatnosti  (IV.3.2.a) 
 

Počet dnů Sledované období P ředchozí období 
 Z obchodního 

styku 
Ostatní Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Do 30   195 911  
30 - 90 2 111  136 423  

90 – 180 10 013  323 321  
180 a více     

     
 
 
2.2. Závazky po lh ůtě splatnosti  (IV.3.4.a) 
 

Počet dnů Sledované období Minulé období 
 Z obchodního 

styku  
Ostatní Z obchodního 

styku  
Ostatní 

do 30 23 518  8 040  
30 - 90 17 240  6 665  
90 - 180     

180  a více 540          19 730  
 
 
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu upla tnění zástavního a zajiš ťovacího práva  
(IV.3.2.c, 3.4.c) 
 
-žádné 
 
2.4. Závazky nesledované v ú četnictví a neuvedené v rozvaze  (IV.3.4.d) 
(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) 
 
-žádné 
 
Sestaveno dne:  
 
27.9.2011 
 
 
 

Sestavil: 
 
Ing. Andrea Síkorová 
604959150 
 

Podpis statutárního zástupce: 
 
 
 
 

 



Než začnete vypl ňovat tiskopis, p řečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro

Finan ční ú řad pro Prahu 7

01 Daňové identifikační číslo

CZ 27214931

02 Identifikační číslo

27214931

03 Daňové přiznání 1)

10)

řádné X dodatečné   opravné  

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

Důvody pro podání dodatečného 
daňového přiznání zjištěny dne          

04 Kód rozlišení typu přiznání 3 L

Zdaňovací období podle § 17a písm. d) zákona

Počet podílových fondů, jejichž 
majetek je obhospodařován          

Pořadové číslo podílového fondu          

Počet příloh II. oddílu 1

Počet zvláštních příloh 8)          

Počet samostatných příloh 9)          

P Ř I Z N Á N Í
k dani z p říjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p říjmů, ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává da ňové p řiznání

od 1.1.2010 do 30.6.2011

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6)

05 Název právnické osoby

Christian International School of Prague o.p.s.

06 Sídlo právnické osoby
a) ulice, číslo orientační, část obce a číslo popisné

Dělnická / 1155 /      / 24

b) obec c) PSČ

Praha 7- Holešovice 17000

d) stát/kód státu e) číslo telefonu f) číslo faxu

Česká republika CZ                   

07 Bankovní spojení

000000 / 2201491001 / 0550

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce 1) ano   ne X

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne 2)

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1) ano   ne X

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy 1), 7) ano   ne X ano ne 2)

12 Spojení se zahraničními osobami 1) ano   ne X

13 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace 
CZ-NACE 2)

VZDĚLÁVÁNÍ

         

25 5404 MFin 5404 - vzor č. 21                     (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2010 nebo jejich část, za která lhůta k podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2010)
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II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen "da ň")

Řádek Název položky Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

10 8)
Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) 3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 3)

ke dni 30.6.2011 -180 127

20 8)
Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota 
nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku 
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

     

30 8) Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10

     

40
Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a 
udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření 
nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

178 684

50
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) 
uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 
zákona

     

61 8) Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací      

62 8)               

70 Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62) 178 684

100 Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty 
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

     

101
Příjmy, jež u poplatníků kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou 
předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

     

110 8) Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

     

111 8) Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

     

112 8) Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

     

120 Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona      

130 Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona      

140 8) Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně

     

150 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

     

160 8) Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených
na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví

     

161 8) Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka
s likvidací

     

162 8)               

170 Mezisoučet
(ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

0
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Příloha č. 1 II. oddílu

Identifikační číslo; u podílového 
fondu se tento údaj nevyplňuje

Daňové identifikační číslo; u podílového fondu se uvede daňové identifi 
kační číslo investiční společnosti obhospodařující jeho majetek

Pořadové číslo 
podílového fondu

27214931 CZ27214931

A. Rozdělení výdaj ů (náklad ů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynalože né na dosažení, zajišt ění a udržení 
příjmů, uvedených na řádku 40 podle ú čtových skupin ú čtové t řídy - náklady 

Řádek Název účtové skupiny (včetně číselného označení)
Vyplní v celých Kč

poplatník fi nanční úřad

1 501-neuznaná spot řeba 9 080

2 513-náklady na reprezentaci 90 040

3 543-poskytnuté dary 79 564

Celkem 178 684

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn ěné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt ění a udržení zdanitelných
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Název položky Vyplní v celých Kč
Řádek

poplatník finanční úřad

1 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 54 032

2 (neobsazeno) X X

3 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2      

4 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3      

5 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4      

6 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5      

7 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6      

8 Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst.4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 
2007

     

9 Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 zákona      

10 Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku 
poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později

     

11 Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem 54 032

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn ěné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt ění a udržení zdanitelných
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného 
majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného 
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. 
v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro 
nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije 
zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku 
poplatníka
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C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdaj ů (náklad ů) k dosažení, zajišt ění a udržení p říjmů a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytvá řené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt ění základu dan ě
z příjmů, ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon o rezervách)
a)  Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da ňových výdaj ů (náklad ů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo
bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rez ervách - vypl ňují všichni poplatníci

Řádek Název účtové skupiny
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 (neobsazeno) X X

2 (neobsazeno) X X

3 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolenčním řízení vytvořené podle § 8 
zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

     

4 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 
8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

     

5
Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit 
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se 
podává daňové přiznání

     

6 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o 
rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

     

7
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 
prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové 
přiznání

     

8 Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b 
zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

     

9 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b 
zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

     

10 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytovřené podle § 8c zákona o 
rezervách v daném zdaňovacím období

     

11 Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 
8c zákona o rezervách ke konci zdaňovacího období

     

12

Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, 
uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako 
výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) 
zákona

     

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zák ona o rezervách - vypl ňují pouze banky

13 Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 
písm. a) zákona o rezervách

     

14 8) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 
písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

     

15 Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 
písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

     

16 Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona o rezervách

     

17 8) Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona o rezervách za dané zdaňovací období

     

18 Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) 
zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

     

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vypl ňují pouze spo řitelní a úv ěrní družstva a ostatní finan ční instituce

19
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých 
fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění 
nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

     

20 Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období 
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

     

21 8)
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým 
osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách 
za dané zdaňovací období

     

22
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů 
poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o 
rezervách) ke konci zdaňovacího období

     

d) Rezervy v pojiš ťovnictví - vypl ňují pouze pojiš ťovny

23 Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za 
které se podává daňové přiznání

     

24 Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se 
podává daňové přiznání
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e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vypl ňují všichni poplatníci

25 Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném 
zdaňovacím období

     

26 Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci 
zdaňovacího období

     

f) Ostatní zákonné rezervy - vypl ňují pouze poplatníci oprávn ění k jejich tvorb ě a použití

27
Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, 
za které se podává daňové přiznání

     

28 Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se 
podává daňové přiznání

     

29 8) Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období      

D. (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu dan ě podle § 34 odst. 1 až 3 zákona 5) nebo snížení základu dan ě podílového 
fondu o záporný rozdíl mezi jeho p říjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona (vyplní se v celých Kč)

Část daňové ztráty ze sl. 2

Řádek Zdaňovací období nebo období, za 
které se podává daňové přiznání, v 
němž daňová ztráta vznikla od - do

Celková výše daňové 
ztráty vyměřené nebo 
přiznávané za období 

uvedené ve sl. 1

odečtená v 
předcházejících 

zdaňovacích 
obdobích

odečtená v daném 
zdaňovacím 

období

kterou lze odečíst 
v následujících 
zdaňovacích 

obdobích

1 2 3 4 5

1                                  0

Celkem 0 0

F. Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona 5)
a) Odečet podle § 34 odst. 9 až 10 a 12 zákona ve zn ění platném do 31.prosince 2004

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 (neobsazeno) X X

2 (neobsazeno) X X

3 (neobsazeno) X X

4
Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého 
v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění 
platném do 31. prosince 2004

     

5 (neobsazeno) X X

b) Odečet výdaj ů (náklad ů) při realizaci projekt ů výzkumu a vývoje od základu dan ě podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  (vyplní se v celých 
Kč)

Zdaňovací období nebo období, Celková výše výdajů Část výdajů (nákladů) ze sl. 2

Řádek
za které je podáváno daňové přiznání, v 

němž byly vynaloženy výdaje (náklady) při 
realizaci projektů výzkumu a vývoje 

od - do

(nákladů) 
vynaložených v 

období uvedeném ve 
sl. 1 při realizaci 

projektů výzkumu a 
vývoje

odečtená v 
předcházejících 

zdaňovacích 
obdobích

odečtená 
v daném

zdaňovacím období

kterou lze odečíst v 
následujících 

zdaňovacích obdobích

0 1 2 3 4 5

1                                  0

2                                  0

3                                  0

4                                  0

5 Celkem 0 0

5



G. Celková hodnota poskytnutých dar ů, z níž lze na ř. 260 uplatnit ode čet podle § 20 odst. 8 zákona 5)

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro 
odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona

     

2 Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím      

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit
na ř. 300 5)

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona      

2 Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona      

3 8 Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona      

4 Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2 + 3) 0

5 9 Sleva podle § 35a 1) nebo 35b 1) zákona      

I. Zápočet daně zaplacené v zahrani čí 5) Počet zvláštních p říloh          

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 8) Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou 
úplného zápočtu

     

2 9) Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn 
částek ze ř. 3 zvláštních příloh k tabulce I)

0

3 9) Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost 
metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)

0

4 Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst  metodou úplného a prostého 
zápočtu (součet částek z ř.1 a 3)

0

5 Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze zapo číst  (kladný rozdíl mezi 
částkami na ř.2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř.4 a na ř.320 II. oddílu)

0

J. Rozdělení některých položek v p řípadě komanditní spole čnosti 4)  (vyplní se v celých Kč)

Řádek
Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku 

vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí 
částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky

Částka připadající na 
komplementáře

Částka připadající na 
komanditisty

Částka za komanditní 
společnost jako celek 

(sl. 2 + 3)
0 1 2 3 4

1 Základ daně nebo daňová ztráta ze ř. 200 (ř. 201)           0

2 Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) 
podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)

          0

3 (neobsazeno) X X X

4 Odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příslušný řádek sl. 2 
tabulky F/b)

          0

5 Hodnota darů poskytnutých na účely vymezenév § 20 odst. 
8 zákona (ř. 1 tabulky G)

          0

6 Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a 
veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)

          0

7 Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1a § 35a 
nebo § 35b zákona (ř. 4 + ř. 5 tabulky H)

     0 0

8 (neobsazeno) X X X

9 Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze 
započístmetodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)

     0 0

K. Vybrané ukazatele hospoda ření

Řádek Název položky Měrná
Vyplní v celých Kč

jednotka poplatník finanční úřad

1 Roční úhrn čistého obratu Kč 9 360 775

2 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců zaokrouhlený na celé číslo osoby 7
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Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

200

Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadajícína 
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž jeuplatňováno 
vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7nebo odst. 8 zákona, nebo 
daňová ztráta před úpravou o část základu daně(daňové ztráty) připadající na 
komplementáře a o příjmy podléhající zdaněnív zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí 
(ř. 10 + 70 – 170)3)

-1 443

201 Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře3), 4) 0

210 8) Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v 
zahraničí 3), 5)

     

220

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na 
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno 
vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5) nebo 
daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na 
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno 
vynětí (ř. 200 - 201 - 210) 3)

-1 443

230 Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5) 0

240
Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích
obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince
2004

     

241               

242 Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona 0

250

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadajícína 
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž jeuplatňováno 
vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položkypodle § 20 odst. 7 nebo 
odst. 8 zákona5) (ř. 220 – 230 – 240 – 241 – 242)3)

0

251
Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo 
zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na 
ř. 250, zvýšený o částku vykázanou na ř. 241

0

260
Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými 
vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10% z částky na ř. 250, 
zvýšené o částku vykázanou na ř. 241)5))

     

270

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na 
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno 
vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, 
zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5) (ř. 250 - 251 - 260)

0

280 Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s 
§ 21 odst. 6 zákona

19

290 Daň (ř. 270 x ř. 280) / 100 0

300 Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 
290) 5)

0

301               

310 Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 ± 301)5) 0

320 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 5) (nejvýše do částky 
uvedené na ř. 310)

     

330 Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 – 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 5) 0

331 8) Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5)      

332 Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona      

333 Daň ze samostatného základu daně 
zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 331 x ř. 332) / 100 0

334 8) Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše 
do částky uvedené na ř. 333)

     

335 Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334), zaokrouhlená na celé 
Kč nahoru

0

340 Celková daňová povinnost (ř. 330 + 335) 0

360 Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 
38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)

0
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III. ODDÍL - výsledná da ň investi ční spole čnosti obhospoda řující majetek v podílových fondech

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Celková daňová povinnost za podílové fondy 0

2 Celková daňová povinnost (ř. 1 + ř. 340 II. oddílu) 0

3 Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení záloh podle § 38a zákona 0

IV. ODDÍL - dodate čné daňové p řiznání

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Poslední známá daň 0

2 Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) 0

3 Zvýšení (+), snížení (–) daně (ř. 2 – ř. 1) 0

4 Poslední známá daňová ztráta 0

5 Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu) 0

6 Zvýšení (+), snížení (–) daňové ztráty (ř. 5 – ř. 4) 0

V. ODDÍL - placení dan ě

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno 34 560

2 8 Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)      

3 8 Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona      

4 Nedoplatek (–) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) < 0
Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) > 0

34 560

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P ŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STRVZUJI 
JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci: Kód zástupce: Typ zástupce:

                  
Jméno(-a) Příjmení Název právnické osoby

                           
Datum narození Evidenční číslo osvědčení daňového poradce IČ právnické osoby

                           
Fyzická osoba oprávn ěná k podpisu  (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob ě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) Příjmení Vztah k právnické osobě

Leslie Pett Johnson Ředitelka školy

Daňový subjekt / osoba oprávn ěná k podpisu
vlastnoruční podpis

Datum daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

         Otisk
razítka

1) Nehodící se škrtněte
2) Vyplní finanční úřad
3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (–)
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
6) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového přiznání (§ 72 odst. 2 
zákona č. 280/2010 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Za podílové fondy předkládá účetní závěrku investiční společnost, která obhospodařuje jejich majetek. Pro účely 
elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z 
Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu 
.doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg. Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro 
daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru typu 
.doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném 
řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace.
9) Výpočet částky vykázané na takto označeném řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Generální fi nanční ředitelství. Pro účely elektronického 
podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro daňovou správu.
10) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2010 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody 
pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.
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Samostatná p říloha k tabulce I p řílohy č. 1 II. oddílu
Identifikační číslo

CZ27214931

Stát zdroje příjmů, z nichž je podle smlouvy o zamezení
dvojího zdanění uplatňován zápočet daně zaplacené v tomto státě          Kód:

I. Zápočet daně zaplacené v zahrani čí metodou prostého zápo čtu 5)

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Celková daňová povinnost, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na 
území České republiky i ze zdrojů v zahraničí (ř. 310 II. oddílu)

0

2 Základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu daně a 
nezdanitelných částí základu daně (ř. 220 II. oddílu)

-1 443

3 Daň zaplacená z příjmů (výnosů) ve státě zdroje      

4 Celkové příjmy (výnosy) dosažené ve státě jejich zdroje      

5 Výdaje (náklady) související s celkovými příjmy dosaženými ve státě jejich zdroje      

6 Příjmy podléhající zdanění ve státě jejich zdroje podle § 38f odst. 3 zákona (ř. 4 – 
ř. 5)

0

7
Částka daně zaplacené ve státě zdroje příjmů, o niž lze snížit 
daňovou povinnost metodou prostého zápočtu, zaokrouhlená na 
celé Kč nahoru, nejvýše však částka ze ř. 3

(ř. 1 x ř. 6) / ř.2 0

Pokyny k vyplnění samostatné přílohy k tabulce I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí

Samostatná příloha se vyplňuje zvlášť za každý stát, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, v němž byl ve 
zdaňovacím období, za které je podáváno daňové přiznání, zdroj zdaněných příjmů, u nichž se podle uvedené smlouvy uplatňuje metoda 
prostého zápočtu (§ 38f odst. 7 zákona). Kód státu se vyplňuje podle přílohy č. 18 nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 ze dne 27. listopadu 2003, 
o seznamu zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a obchodu mezi členskými státy (viz též webová adresa 
http://cds.mfcr.cz položka Daně, podpoložka Daně, složka Daně z příjmů, nabídka Seznam kódů států; použije se pouze dvoumístný kód 
vymezený písmeny velké abecedy).

K ř. 1 Uvede se daňová povinnost, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí, která 
se převezme z řádku 310 II. oddílu přiznání.

K ř. 2 Na tomto řádku bude uveden základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu 
daně, který se převezme z řádku 220 II. oddílu přiznání.

K ř. 3 Na tomto řádku se uvede částka daně zaplacená ve státě zdroje zdaněných příjmů, a to pouze do výše, která mohla být v tomto státě 
vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Částka daně uplatňovaná k zápočtu musí být 
doložena seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 9 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojů v 
zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně (§ 38f odst. 4 zákona). Částka vykázaná na tomto řádku se zahrne do celkové 
částky na ř. 2 tabulky I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí. Při přepočtu daně zaplacené v zahraničí na Kč se pro účely jejího 
zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).

K ř. 4 Uvede se úhrn hrubých příjmů (výnosů) zdaněných ve státě zdroje. Při přepočtu příjmů ze zdrojů v daném státě na Kč se pro účely 
zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).

K ř. 5 Na tomto řádku bude uveden úhrn výdajů (nákladů) stanovených podle tuzemského zákona o daních z příjmů, souvisejících s 
celkovými hrubými příjmy na ř. 4. Při stanovení příjmu podléhajícího zdanění ve státě jejich zdroje, uváděného na ř. 6, nelze použít 
odčitatelné položky a položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů. Při přepočtu souvisejících zahraničních 
výdajů (nákladů) na Kč se pro účely zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka (§ 
38 odst. 1 zákona). Nelze-li u některých výdajů (nákladů) prokazatelně stanovit, zda souvisí s příjmy (výnosy) plynoucími ze zdrojů v 
daném státě, považuje se za související výdaje (náklady) jejich část stanovená ve stejném poměru, v jakém příjmy (výnosy) plynoucí 
ze zdrojů v zahraničí nesnížené o výdaje (náklady) připadají na celosvětové příjmy (výnosy) (§ 38f odst. 3 zákona).

K ř. 6 Uvede se příjem podléhající zdanění ve státě zdroje (§ 38f odst. 3 zákona). Bude-li na tomto řádku vykázáno záporné číslo (daňová 
ztráta), následující řádek 7 se nevyplňuje.

K ř. 7 Částka vypočtená na tomto řádku se zahrne do celkové částky na ř. 3 tabulky I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí.

PPoplatník, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, zahrne do částky na ř. 1 též na 
něho připadající poměrnou část daně zaplacené v tomto státě vztahující se k veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, na ř. 2 
poměrnou část příjmů (výnosů) ze zdrojů v daném státě a na ř. 3 poměrnou část s nimi souvisejících výdajů (nákladů). Tento poplatník vyplňuje 
samostatnou přílohu i při uplatnění nároku na zápočet daně, kterou ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího 
zdanění, zaplatila pouze veřejná obchodní společnost, jejímž je společníkem, nebo komanditní společnost, jejímž je komplementářem. V tomto 
případě na těchto řádcích uvede jen na něho připadající poměrné části daně zaplacené v daném státě příjmů, (výnosů) ze zdrojů v tomto státě a 
s nimi souvisejících výdajů (nákladů).

25 5404/D MFin 5404/D - vzor č. 8               (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2010 nebo jejich část, za která lhůta k podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2010)



Tlačítko „Odeslat do datové schránky“ bude aktivní až po provedení 
úspěšné kontroly správnosti vyplnění formuláře. Kontrolu proveďte 
tlačítkem 



IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

27214931

Christian International School of Prague o.p.s.
Dělnická  1155/24
Praha7-Holešovice
170 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 30.6.2011

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 1 597Součet I.1. až I.4. 2 1 597I.

Spotřeba materiálu 1 4953 1 4951. (501)

Spotřeba energie 224 222. (502)

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 805 803. (503)

Prodané zboží 64. (504)

Služby celkem 4 724Součet II.5. až II.8. 7 4 724II.

Opravy a udržování 238 235. (511)

Cestovné 1249 1246. (512)

Náklady na reprezentaci 9010 907. (513)

Ostatní služby 4 48711 4 4878. (518)

Osobní náklady celkem 2 829Součet III.9. až III.13. 12 2 829III.

Mzdové náklady 2 11113 2 1119. (521)

Zákonné sociální pojištění 71814 71810. (524)

Ostatní sociální pojištění 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 1612. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Daně a poplatky celkem 3Součet IV.14. až IV.16. 18 3IV.

Daň silniční 1914. (531)

Daň z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní daně a poplatky 321 316. (538)

Ostatní náklady celkem 331Součet V.17. až V.24. 22 331V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. (541)

Ostatní pokuty a penále 2418. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 2519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kurzové ztráty 11227 11221. (545)

Dary 7928 7922. (546)

Manka a škody 2923. (548)

Jiné ostatní náklady 14030 14024. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 5431Součet VI.25. až VI.30. 54

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5432 5425. (551)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38VII.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté členské příspěvky 4032. (582)

Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodatečné odvody daně z příjmů 4233. (595)

Náklady celkem 9 538Součet I. až VIII. 43 9 538



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 9 176Součet I.1. až I.3. 45 9 176I.

Tržby za vlastní výrobky 461. (601)

Tržby z prodeje služeb 9 17647 9 1762. (602)

Tržby za prodané zboží 483. (604)

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 49II.

Změna stavu zásob nedokončené výroby 504. (611)

Změna stavu zásob polotovarů 515. (612)

Změna stavu zásob výrobků 526. (613)

Změna stavu zvířat 537. (614)

Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganizačních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem 162Součet IV.12. až IV.18. 59 162IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 461 413. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 163 115. (644)

Kurzové zisky 4164 4116. (645)

Zúčtování fondů 6517. (648)

Jiné ostatní výnosy 11666 11618. (649)

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 2067Součet V.19. až V.25. 20

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 2070 2021. (654)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 7122. (655)

Zúčtování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 7324. (657)

Zúčtování opravných položek 7425. (659)

Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 75VI.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 7626. (681)

Přijaté příspěvky (dary) 7727. (682)

Přijaté členské příspěvky 7828. (684)

Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 79VII.

Provozní dotace 8029. (691)

Výnosy celkem 9 358Součet I. až VII. 81 9 358



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Výsledek hospodaření před zdaněním -180-180C. 82Výnosy - Náklady

Daň z příjmů 8334. (591)

Výsledek hospodaření po zdanění -180-180D. 84C. - 34.

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:

Podpis odpovědné
osoby:

Razítko:Odesláno dne:

Telefon:



příslušnému fin. orgánu1 x

Christian International School of Prague o.p.s.
Dělnická  1155/24
Praha7-Holešovice
170 00

( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
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Účetní jednotka doručí:
27214931

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVA

A. Součet I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 54

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2I.

2. Software (013) 3Dlouhodobý

3. Ocenitelná práva (014) 4nehmotný

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5majetek

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6celkem

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

Součet I.1. až I.7. 9

1. Pozemky (031) 10II.

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11Dlouhodobý

3. Stavby (021) 12hmotný

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13majetek 135135

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14celkem

6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

Součet II.1. až II.10. 20 135 135

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21III.

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062) 22Dlouhodobý

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23finanční

4. Půjčky organizačním složkám (066) 24majetek

5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25celkem

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

Součet III.1. až III.7. 28

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29IV.

2. Oprávky k softwaru (073) 30Oprávky k

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31dlouhodobému

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33celkem

6. Oprávky ke stavbám (081) 34

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí(082) 35 -135-81

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

Součet IV.1. až IV.11. 40 -81 -135



2a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVA

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 8991 777

1. Materiál na skladě (112) 42I.

2. Materiál na cestě (119) 43Zásoby

3. Nedokončená výroba (121) 44celkem

4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

5. Výrobky (123) 46

6. Zvířata (124) 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

8. Zboží na cestě (139) 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 415

Součet I.1. až I.9. 51 5 41

1. Odběratelé (311) 52II. 88792

2. Směnky k inkasu (312) 53Pohledávky

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54celkem

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55

5. Ostatní pohledávky (315) 56 23

6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 58

8. Daň z příjmů (341) 59 35

9. Ostatní přímé daně (342) 60

10. Daň z přidané hodnoty (343) 61

11. Ostatní daně a poplatky (345) 62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63

13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků(348) 64

14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65

15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

17. Jiné pohledávky (378) 68

18. Dohadné účty aktivní (388) 69

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

Součet II.1. až II.19. 71 792 146

1. Pokladna (211) 72III. 57104

2. Ceniny (213) 73Krátkodobý

3. Účty v bankách (221) 74finanční 615632

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75majetek

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76celkem

6. Ostatní cenné papíry (256) 77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

8. Peníze na cestě (261) 79

Součet III.1. až III.8. 80 736 672



2a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

1. Náklady příštích období (381) 81IV. 40238

2. Příjmy příštích období (385) 82Jiná aktiva

3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 83celkem 6

Součet IV.1. až IV.3. 84 244 40

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 8991 831



4a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
3b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVA

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 -22158

1. Vlastní jmění (901) 87I.

2. Fondy (911) 88Jmění

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 89celkem

Součet I.1. až I.3. 90

1. Účet výsledku hospodaření (963) 91II. -180x

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92Výsledek x441

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93hospodaření 158-283

Součet II.1 až II.3. 94 158 -22

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 9211 673

1. Rezervy (941) 96I.Rezervy

Hodnota I.1. 97

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 98II.

2. Vydané dluhopisy (953) 99Dlouhodobé

3. Závazky z pronájmu (954) 100závazky

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101celkem

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

6. Dohadné účty pasivní (389) 103 5916

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

Součet II.1. až II.7. 105 16 59

1. Dodavatelé (321) 106III. 150296

2. Směnky k úhradě (322) 107Krátkodobé

3. Přijaté zálohy (324) 108závazky 4228

4. Ostatní závazky (325) 109celkem 1

5. Zaměstnanci (331) 110 10086

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 112 5747

8. Daň z příjmů (341) 113 43

9. Ostatní přímé daně (342) 114 1311

10. Daň z přidané hodnoty (343) 115

11. Ostatní daně a poplatky (345) 116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 119

15. Závazky k účastníkům sdružení (368) 120

16. Závazky z pevných termínových operací (373) 121

17. Jiné závazky (379) 122

18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123

19. Eskontní úvěry (232) 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

21. Vlastní dluhopisy (255) 126

22. Dohadné účty pasivní (389) 127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128

Součet III.1. až. III.23. 129 491 743



4a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
3b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

1. Výdaje příštích období (383) 130IV.

2. Výnosy příštích období (384) 131Jiná 1191 165

3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 132pasiva 1

Součet IV. až IV.3. 133 1 166 119

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 8991 831

Telefon:

Razítko: Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:Podpis odpovědné
osoby:

Odesláno dne:


