Příloha k účetní závěrce za období 2017

Název:

ÉRA ŽEN, z.s.

Sídlo:

Praha 2, Španělská 742/6

IČ :

05199620

Právní forma:

Spolek

Předmět činnosti:
Podpora ekonomické
emancipace žen a
podpora žen při získávání ekonomického
vlivu.
Podpora politické emancipace žen a podpora
žen při získávání politického vlivu.
Podpora vzdělání a zvýšení kvalifikace žen
Organizování
sebepodůrných
ženských
skupin.
Boj proti sociálním stereotypům mezi ženami
a proti ženám.
Předkládání
legislativních
záměrů
a
vypracovávání
legislativních
návrhů
podporujících
zlepšení
postavení
žen,
zamezujících jejich přímou a nepřímou
diskriminaci a zlepšujících postavení žen jako
matek.
Informování ostatních žen i celé společnosti o
vztahu islámu k ženám.
Všestranná podpora žen, které odstoupily od
islámu.
Podpora ženských obětí.
Navazování
kontaktů
s
formálními
i
neformálními ženskými organizacemi a spolky
z muslimských zemí a podpora emancipace
jejich členek i těchto formálních a
neformálních spolků.
Networking
mezi
českými
ženskými
organizacemi.

Rozvahový den:

31.12.2017

Okamžik sestavení účetní závěrky:

22.2.2018

Datum vzniku organizace (registrace MV ČR) :

19.7.2016

vklad zakladatele
Rozdělení zisku:

Není
Není

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Statutární orgán
Předsedkyně :

Členská schůze
JUDr. Klára Alžběta Samková

Dozorčí rada:
Počet zaměstnanců:
Z toho řídících:

Není zřízena
Nejsou
Nejsou

Závazky po splatnosti ze zdravotního a sociálního
pojištění:

Nejsou

Závazky po splatnosti z neuhrazených daňových
povinností:

Nejsou

Závazky a pohledávky kryté zástavním právem

Nejsou

Pohledávky z obch. vztahů po splatnosti v tis. Kč
r.2017
r. 2016

Závazky z obch. vzt. po spl. v tis. Kč
r. 2017
r. 2016

1 – 30 dnů
31 až 60 dnů
61 až 90 dnů
91 až 180 dnů
181 až 365 dnů
nad 365 dnů
Nejsou tvořeny opravné položky k pohledávkám
Dlouhodobý hmotný majetek
- přírůstky
- úbytky
Dlouhodobý hmotný majetek celkem:

1 – 30 dnů
31 až 60 dnů
61 až 90 dnů
91 až 180 dnů
181 až 365 dnů
nad 365 dnů

Není
Není
Není

Zapsaný spolek nevlastní žádné podíly v jiných obchodních společnostech
Není uzavřena žádná leasingová smlouva.
Spolek neobdržela žádné dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných
celků ani z veřejných rozpočtů jiných zemí.
Příjmy spolku jsou tvořeny přijatými drobnými finančními dary od občanů ve výši 146tis.Kč,
kterými financuje nákupy literatury týkající se muslimských zemí a života v něm, které jsou
distribuovány do knihoven v ČR a členskými příspěvky ve výši 8 tis. Kč.
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Spolek nečerpá dlouhodobý ani krátkodobý bankovní úvěr

Sestaveno dne :

22.2.2018

Podpis statutárního orgánu :
JUDr. Klára Alžběta Samková

Účetní závěrku vypracoval : Ing. Jan Hrubý
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