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Milí čtenáři,

Do rukou se vám dostává v pořadí již sedmé pokračování zpráv 

o životě v Tamtamech o.p.s.

Jaký byl rok 2018? Opět jsme obhájili Značku spolehlivosti, kte-

rou zastřešuje AVPO ČR v rámci svého poslání, pokračovala 

spolupráce MČ Prahy 10 a spolupracovali jsme s dalšími veřej-

ně prospěšnými subjekty. Dle mého názoru to byl rok poklidnější 

než roky předchozí, neprobíhaly žádné turbulentní změny, cílem 

byl organický růst a rozvoj. Díky technologiím se zlepšila komu-

Slovo ředitelky



4

nikace v týmu, zmodernizovaly ná-

stroje pro řízení a sledování úkolů. 

S rozvojem nám pomohlo několik 

dobrovolníků-expertů, jejichž mozky se nám podařilo získat v rámci 

Giving Tuesday. Kdo to byl a co konkrétně jsme se naučili, se dozvíte 

níže.

S hrdostí mohu říci, že máme stabilní a dobře spolupracující tým. 

Negativně se promítl nedostatek pracovních sil na trhu práce, zejmé-

na pracovníci úklidu byli aktivně oslovováni ze strany komerčních fi-

rem. Pravdou je, že se k nám často po několika týdnech opět vraceli.  

I přes úbytek zaměstnanců se nám dařilo dostát svým závazkům.
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Ano, lidé jsou to nejcennější, co Tamtamy mají. Chtěla bych jim 

poděkovat za to, že jejich srdce bije pro Tamtamy, tedy zaměst-

nancům, dobrovolníkům, členům správní i dozorčí rady, našim 

příznivcům, všem, kdo v úspěšném roce 2018 posunul Tamtamy 

o kousek dopředu.

Prosím, zachovejte nám přízeň i nadále.

Mirka Kroupová

ředitelka
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O Tamtamech

Poslání
Posláním společnosti je přispívat k integraci znevýhodněných sku-

pin na trhu práce. K naplnění tohoto poslání poskytují Tamtamy tyto 

veřejně prospěšné služby: 

• Vytváření pracovních příležitostí zejména pro zdravotně postižené

• Organizace seminářů a školení

• Poskytování pracovní asistence pro zdravotně postižené

• Organizování kulturních a sportovních akcí

• Poradenství a konzultace

• Nakladatelská a vydavatelská činnost

• Organizování pomoci lokálním samosprávám a organizacím
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V praxi spojujeme společensky prospěšné poslání neziskovky 

s fungováním profesionální firmy. Sociálně podnikáme. Finanč-

ní zisk nám umožňuje naplňovat naše cíle a poslání, tedy za-

městnávat zdravotně postižené, zejména ty, kteří byli dlouho 

mimo trh práce, ať již kvůli nemoci nebo rodinné situaci.
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Statutární orgán, správní a dozorčí rada
Statutární orgán, správní a dozorčí rada zůstala po celý rok bez 

změn. 

Orgány společnosti k 31. 12. 2018: 

Statutární orgán: Miroslava Kroupová, ředitelka

Správní rada: Petra Helebrantová, Vlasta Krejčová, 

Marie Svobodová

Dozorčí rada: Kateřina Smoleňáková, Lenka Tonarová, 

Veronika Jandíková
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Zaměstnanci
Zaměstnáváme 100% zdravotně postižených na všech pozicích. 

V Tamtamech pracují nevidomí, neslyšící, lidé s tělesným, men-

tálním nebo jiným postižením. Dáváme pracovní příležitost i li-

dem se zkušeností s psychickou nemocí, kteří jsou dle našeho 

názoru na trhu práce nejvíce stigmatizováni.

Zaměstnanci už během zaškolení dostávají běžnou tržní mzdu, 

později i odměny za dobře vykonanou práci. Základní mzda uklí-

zeček se pohybuje mezi 90-130 Kč/hodina, průměrná mzda se 

v roce 2018 díky odměnám vyšplhala na 137 Kč/hodina.

Dobrá mzda však sama o sobě nestačí k tomu, aby zde byli za-

městnanci spokojeni a mohli se na návrat do práce dobře adap-
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tovat. Proto poskytujeme pracovní asistenci, pomoc psycholož-

ky i sociální pracovnice. 

A kolik u nás vlastně během roku pracovalo zaměstnanců se 

zdravotním postižením? Jsme rádi, že během roku 2018 pro-

šlo v Tamtamech zaměstnáním 30 hendikepovaných. Ve většině 

případů to byly malé či mikroúvazky, takže v celkovém ročním 

přepočtu na plné úvazky se jednalo o 2,9 úvazku. 
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Jak vidí Tamtamy naši zaměstnanci? 
„Tamtamy, to je pro mě možnost posouvat se dopředu“

„Tamtamy jsou super“

„Pracuju tady ráda“

To jsou slova našich zaměstnanců, kteří se o svých zkušenos-

tech s Tamtamy rozpovídali ve videu. 

https://www.youtube.com/watch?v=l8K7Ry_Dqdg&t=6s
https://youtu.be/l8K7Ry_Dqdg
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Dobrovolníci
Bez dobrovolníků by to nešlo. Máme své stálice, které nám po-

máhají trvale již léta. V roce 2018 s námi spolupracovalo 9 dob-

rovolníků, kteří pro nás odpracovali 590 hodin. A co to bylo za 

skvělé lidi?

Marek Helebrant – IT podpora

Tomáš Černý – IT konzultace 

Iva Otevřelová – konzultace v oblasti účetnictví a controllingu

Olga Preclíková – právní poradenství

Josef Folta – PPC reklama
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Máme radost, že během roku 2018 nás podporovala řada ex-

pertních dobrovolníků, kteří nám předávali své vlastní know – 

how prostřednictvím vzdělávacích kurzů. Koho můžeme jmeno-

vat a co jsme se nového naučili?

Zdenka Studená a Jana Špačková – lektorky workshopu „Ko-

munikace dle cíle“

Jan Dolejš – lektor workshopu „Osobní produktivita“

Jiří Benedikt – lektor workshopu „Komunikace na sociálních 

sítích“

Všem našim dobrovolníkům, kteří nás trvale podporují svou pra-

cí nebo odborným know-how, moc děkujeme. Vážíme si jejich 

práce, elánu a nadšení, se kterým nám pomáhají. Jsou zkrátka 

k nezaplacení. 
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Členství v asociacích

Naše členství v Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR 

(AVPO ČR) oslavilo krásný pátý rok. Členství v asociaci je pro 

nás velkou oporou, pomocníkem a přísunem informací. Kromě 

toho máme příležitost setkávání se s různými fajn lidmi z ne-

ziskového sektoru či příbuzně tematických oblastí. V roce 2018 

jsme kromě informačního servisu využili vzdělávací kurzy aso-

ciace, ale i odborné poradenství. 
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Co všechno se u nás během roku dělo

Rok 2018 byl plný zajímavých událostí, pojďme se na některé z nich 

podívat... 

I nadále jsme 
držiteli značky spolehlivosti

Na jaře 2018 Tamtamům vypršelo tříleté období, na které je znač-

ka spolehlivosti udělována. Nezisková organizace pak musí o značku 

znovu požádat a projít celým podrobným hodnocením, jako tomu bylo 

při první žádosti o značku. Neváhali jsme a pustili jsme se do toho. 

Úspěšně jsme prošli celým hodnocením a značka nám byla udělena 

na další tři roky. Těší nás, že se stále řadíme mezi spolehlivé a trans-

parentní neziskovky. 
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Workshopy s expertními dobrovolníky
Nelenili jsme a v průběhu celého roku jsme pracovali na svém 

seberozvoji. Giving Tuesday z výzev z roku 2017 přinesl ovoce 

a nám se ozvalo několik lektorů - dobrovolníků, kteří nám přímo 

na míru naší organizace uspořádali různě tematicky zaměřené 

workshopy. 
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Hned počátkem ledna nám Zdenka Studená a Jana Špačková  

z flexijobs.cz půjčily svůj mozek na celé dopoledne a povída-

ly nám o možnostech komunikace. Tématem komunikace byla 

komunikace dle cíle, takže po školení už si více uvědomujeme, 

proč jsme vlastně nějakou komunikaci zahájili a co by mělo být 

jejím výsledkem. Více než povídání bylo důležité, že jsme si 

mohli na vlastní kůži plno věcí během kurzu zažít. Nejdůleži-

tější, co jsme si z kurzu odnesli, bylo zjištění, že vše opravdu 

funguje v praxi.
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Další workshop přišel v březnu s Honzou Dolejšem, který nám 

přinesl svůj pohled na problematiku osobní produktivity. Předal 

nám pár tipů a triků, jak vyzrát na plánování a osobní (ne)pro-

duktivitu. 
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Chtěli jsme více proniknout nejen do face to face komunikace, 

ale také do komunikace v online prostředí. S tím nám pomohl 

Jiří Benedikt, který nám aspoň trošku představil velmi široké 

téma komunikace v online prostředí. Dozvěděli jsme se, jak ko-

munikovat na sociálních sítích, abychom si jako neziskovka na-

šli cestu ke svému příjemci. 
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#Giving Tuesday

Každý dnes ví, že kampaň #Giving Tuesday je světovým svát-

kem dárcovství, kdy se do ní každoročně zapojí mnoho firem, 

organizací ale i jednotlivců, kteří v rámci této kampaně nabízejí 

nebo naopak žádají o nějaký dar. Tamtamy si nesou už druhý 

rok tradici přejmenování tohoto svátku na Giving Brains Day, 

tedy „Daruj mozek pro Tamtamy“, která vyzývá experty a od-

borníky z firem, aby nám věnovali svůj čas a své know-how. Už 

předchozí rok byla naše kampaň velmi úspěšná, proto jsme se 

opět do ní zapojili v podobném duchu i v roce 2018 a věříme, 

že rok 2019 bude opět plný vzdělávání pod křídly expertních 

dobrovolníků. 
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Kalendář, který pomáhá

Kalendář, kterým můžete pomoci. To je spojení, které sice není 

tak úplně běžné, ale přesto se díky Hance Kosové z Budupoma-

hat.cz stalo realitou. Nebýt Hanky a řady dalších dobrovolníků 

– profesionálů, tento kalendář by nevznikl. Sladkou odměnou 

byl jeho křest v rámci svátku dárcovství, kde bylo možné potkat 

jednotlivé dobrovolníky, kteří se na kalendáři podíleli a zachy-

tit také průběh vzniku kalendáře od samotné myšlenky až po 

krásně zpracovaný kalendář. A jaký má vlastně kalendář účel? 

Kalendář vznikl na podporu neziskových organizací, které po-

máhají zdravotně nebo sociálně znevýhodněným skupinám. Do 

kalendáře se zapojily známé osobnosti, které celou myšlenku 

podporují. A tématem kalendáře byla hudba, není se tedy čemu 

divit, že kalendář nese název „Ladí nám to“. Každá neziskovka 
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si zvolila hudební nástroj, který ladí k jejímu poslání. Jaký hu-

dební nástroj si vybraly Tamtamy? No přeci bubínky, i když troš-

ku netradiční… Celým focením nás provázela herečka Simona 

Babčáková, které moc děkujeme!

Klikněte:
O Tamtamech 
Kalendář pomoci
Video

http://www.budupomahat.cz/clanky/predstavujeme-tamtamy
http://www.budupomahat.cz/clanky/kalendar-pomoci-2019
https://youtu.be/6qBIfXnBHI4
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INSPO a soutěž internet a můj hendikep
V dubnu jsme se jako každý rok vydali na konferenci o informač-

ních technologiích pro zdravotně postižené (INSPO). Součástí 

konference je vyhlašování výsledků literární soutěže Internet a 

můj hendikep, kde autoři popisují, jak jim informační technolo-

gie pomáhají. Hezké umístění se svým příspěvkem patřilo také 

Veronice Jandíkové z Tamtamů. Gratulujeme!

Klikněte na příběh

http://www.helpnet.cz/node/64049
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Na veletrhu sociálních služeb Prahy 10
Praha 10 je pro nás srdeční záležitostí, proto jsme už jako stá-

lice opět prezentovali na stánku v rámci veletrhu sociálních a 

návazných služeb Prahy 10. I když nám tentokráte počasí ne-

přálo, den jsme si po všech stránkách užili. Těšíme se opět za 

rok před Edenem.
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Partneři a dárci

Moc děkujeme všem partnerům a dárcům za jejich přízeň a 

často dlouhodobou podporu. Velmi důležitá je pro nás podpora 

Úřadu práce v Praze, který nám poskytuje dotace na mzdu a 

provoz chráněných pracovních míst. Bez dotací na mzdu našich 

hendikepovaných zaměstnanců si naše fungování nedovedeme 

představit. 

Za drobné finanční dary v hodnotě do 3 000 Kč děkujeme:

Nadace Via – Program Techsoup (za finanční dar na software)

Nadace J&T (za finanční dar v rámci projektu Srdce pro vás)

Givt.cz (za finanční dar)
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Cílem darů je podpořit integraci OZP na trh práce, dary tedy in-

vestujeme do programů na vzdělávání, rozvoje a dále také na 

společenské akce pro zaměstnance. 

Všem moc děkujeme. 
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

24122297

Tamtamy o.p.s.
Pod Plískavou 371/4
Praha 102
102 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018
v plném rozsahu

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

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 222152 70A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 713 8A. I. 1.

Náklady na reprezentaci 17 1A. I. 5.

Ostatní služby 631508 213A. I. 6.

Osobní náklady 1 7241 536 188A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 1691 29414 1 463A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 1924015 259A. III. 11.

Zákonné sociální náklady 217 2A. III. 13.

Ostatní náklady 98 1A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Jiné ostatní náklady 1828 9A. V. 22.

Poskytnuté příspěvky 33A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

336 3A. VII. 28.

Náklady celkem 1 9581 699 25939Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 1 3331 333B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 1 33342 1 333B. I. 1.

Přijaté příspěvky 44B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky (dary) 445 4B. II. 3.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 633633B. III. 47

Výnosy celkem 1 9701 337 63361Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 12-362 374C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 12-362 374D. 63ř. 62 - ř. 37

osvětová činnost
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 08.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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1 x příslušnému fin. orgánu

Tamtamy o.p.s.
Pod Plískavou 371/4
Praha 102
102 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

24122297

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

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

A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

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

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

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

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20

Pozemky (031) 10A. II. 1.

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

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

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

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

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

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40

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

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

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

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

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. 35Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

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

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

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.
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2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 1921 248
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 2 1

Materiál na skladě (112) 42 11B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

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

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 1B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 256 121
Odběratelé (311) 52 93249B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60 247B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

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

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68 4B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 668 754
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 641B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 748627B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 322 316
Náklady příštích období (381) 81B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 316322B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 1921 248
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 1 0531 041
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90

Vlastní jmění (901) 87A. I. 1.

Fondy (911) 88A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 1 041 1 053
Účet výsledku hospodaření (963) 91 12xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x417A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 1 041624A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 139207
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 207 106
Dodavatelé (321) 106 78B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 85106B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 2125B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

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

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

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122 -2B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 33

Výdaje příštích období (383) 130 33B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 1921 248

osvětová činnost
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 08.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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