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HISTORIE 

CÍLE V ČR 

CÍLE V GAMBII 

"MyMyM sysy límímí ,m,m že nikdkdk o z nás,s,s ktktk eříříř teď čtou tytyt tyty o řářář dkykyk ,y,y nikdkdk ydyd nepocítítí il oprarar vdvdv ovývýv nedostatek ... Možná prárár věvěv proror to nemusí všvšv ichni roror zumět,t,t

proror č zroror vnvnv a Afrfrf irir kakak ,a,a proror č kokok la,a,a proror č humanitárnrnr í a roror zvovov jojo ováváv pomoc obecně ... Děti v různýcýcý h kokok utech svěvěv ta se neroror dí do blahobybyb tyty u,u,u v

jajaj kékék m žijiji eme my vevev střeřeř du Evrvrv oror pypyp .y.y Jižiži od maličkakak se potýtýt kýký akak jaja í s nejeje různějějě šjšj ímímí i obtížíží emi,i,i ktktk erérér si svovov bodně nezvovov lilylyl a mnohdydyd je

neumějějě í změnit či ovlvlv ivnvnv it.t.t TaTaT k takokok vévév to majaja í i děti v Gambii.i.i TaTaT m,m,m kakak m směřujuju e naše pomoc,c,c majaja í děti obtížíží ný příříř sísí tup kekek vzvzv dělání.í.í Do

škokok lylyl je to mnoho kikik lometrů,ů,ů ktktk erérér děti kakak ždodenně zdolávavav jaja í pěškykyk ,y,y což je stojojo í energrgr ii a čas. Není tak vývýv jýjý imkokok u,u,u že je roror diče nechávavav jaja í

doma,a,a abybyb pomáhalylyl s obživovov u,u,u a vzvzv dělání,í,í ktktk erérér ovlvlv ivňvňv ujuju e jejeje ich budoucnost,t,t jde strarar nou. Daroror vavav nýmýmý i kokok lylyl od dárcrcr ů z Českékék

rerer publikykyk chceme těmto dětem umožnit cestu kekek vzvzv dělání.í.í Pomáhat potřeřeř bnýmýmý není poviviv nnost,t,t je to ctností otevřvřv eřeř ného člověvěv kakak .

Pomáhat potřeřeř bnýmýmý přiřiř náší svévév plodydyd na mnoho strarar n. Z rerer akckck í českékék společnosti na proror jojo ektktk KoKoK la proror Afrfrf irir kukuk a obecně pomoc druhýmýmý

vnvnv ímímí ám,m,m že otevřvřv eřeř nost proror potřeřeř bybyb druhýcýcý h v nouzi je přiřiř roror zeností člověvěv kakak ,a,a a to je skvkvk ěvěv lá zpzpz rárár vavav ."

Roman Posolda,a,a řeřeř ditel orgrgr anizizi ace KoKoK la proror Afrfrf irir kukuk



CESTA KOLA



KMENOVÝ TÝM

Správní rada

Dozorčí  rada

Richard Gazda 
předseda od r. 2012

Miroslav Fiala 
 od r. 2012

Michaela Böhmová
předsedkyně 
 od r. 2015

Jiří Stejskalík 
od r. 2015

Ondřej Heřman 
od r. 2015

Jakub Vysocký 
od r. 2015

Obě rady společnosti jsou složeny z lidí, kteří pro společnost
pracují dobrovolně ve svém volném čase.



KMENOVÝ TÝM

Zaměstnanci

Roman Posolda 
ředitel  

od r. 2012

Vladimír Bebko 
fundraising, benefiční

prodej on-line 
 od r. 2015

Yunus S. Komma 
koordinátor v

Gambii 
od r. 2015

Radka Filipíková 
Koordinátorka  

od r. 2016, od 9/2017 v
USA, ale stále v týmu 

Daniel Ščigel 
vedoucí skladu 

od r. 2015

Sídlo i kancelář  
Ostrava - Zábřeh, Závodní ulice 2006/101 

zde využíváme kancelář a zázemí  společnosti Sian s.r.o., které je nám poskytnuto zdarma.  
 

Centrální sklad kol  
Ostrava Koblov, Podsedliště 73/415  

v prostorách Nové šance z.s., které jsou nám poskytnuty za zvýhodněný nájem.  
Zde jsou díky podpoře Úřadu práce ČR zaměstnáni  

další pracovníci projektu - v průběhu roku 6-10 lidí těžce uplatnitelných na trhu práce. 

Petra Mičková 
Koordinátorka  

 od 8/2017 v ČR 

Silvest Tkáč 
koordinátor v Gambii 

a průvodce
benefičního zájezdu



VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
ROKU 2017

Leden

Celý leden se nesl v napětí, jak to se změnou
prezidenta v Gambii dopadne. Nový prezident
Adama Barrow skládá svůj slib a v Gambii hrozí
dvouvládí – ostatní státy hrozí vojenskou
intervencí. 

Benefiční akce Gymnázia, Ostrava-
Hrabůvka, p.o. a Kol pro Afriku, o.p.s, kterou

celou koordinuje a zastřešuje  
Mgr. Michaela Böhmová. 

 
  Zapojilo se cca 275 škol, školek,

organizací, zapojily se i firmy 
 a neziskové organizace. 

 
   Celkem cca 250 000 dětí, kantorů, rodičů 

 
    Postavilo se cca 7 200 sněhuláků  

z nejrůznějších materiálů 
 

     Vybralo se cca 275 000 Kč.

Demokratická Gambie

5. ročník Sněhuláků pro Afriku

Nakonec napětí v Gambii opadá – veliká
trpělivost přinesla Gambii klid a mír.  
A s tím také naději, že zítra vyjde slunce
nad svobodnou zemí, která se může
konečně nadechnout k důstojnému
životu svých občanů. Po nekonečných
22 letech má svého prezidenta a
demokratickou zemi. 
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ROKU 2017

Únor

Před 4 lety se naložil první kontejner
kol do Gambie. Poprvé se podařilo najít
cestu z Česka do nedaleké Gambie.  
A od té doby ještě mnohokrát.  
Na počátku byla s námi ostravská
společnost NH Trans, která se spojila 
s Koly pro Afriku a první cestu zaštítila.
Vymyslela ji od A do Z, tedy z Ostravy
až do Banjulu. A celou cestu tehdy i
zaplatila.  
Od této chvíle našlo již své šťastné
dítko téměř 6 000 kol.  

Kola pro Afriku společně s cestovní kanceláří
Kudrna v Brně započali myšlenku uspořádat
benefiční zájezd na kolech v Gambii. Zájezd
by měl být realizovaný na podzim roku 2017. 

Je to 5 let od založení Kola pro Afriku

Mise Silvestra Tkáče k připravovanému zájezdu s CK Kudrna

Na základě tohoto projektu vycestoval
Silvestr Tkáč – plánovaný průvodce tohoto

zájezdu, poznat zemi, ve které by měl
cestovatele provázet po stopách projektu

Kola pro Afriku.   
Silvestr poznal mnohé – navštívil i školy

zapojené do projektu a účastnil se
slavnostní inaugurace nového prezidenta na

národním stadionu v Banjulu, kde se
zároveň slavil den nezávislosti Gambie. Od

Anglie se osvobodila 18.2.1965 
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Březen 

Gambie očima žáků ZŠ Telnice – beseda
Romana Posoldy s žáky této základní
školy, které poslali i dopisy a vzkazy
žákům do Gambie. Je to další krok, který
se nám v našem projektu daří tvořit. Je to
spojení a přátelství, která postupně
tvoříme s žáky v Telnici, kteří posílají
dopisy svým vzdáleným „kamarádům –
žákům“ v Gambii.  

- darovali jsme jedno kolo Davidovi, který
se již ve svém mladém věku potýkal s

týráním vlastním otcem 
 

- proběhla benefiční aukce jízdních kol
na Aukru.cz – aukce ručně malovaného
Jakubova kola přinesla podporu ve výši

6 355,- Kč. Ostatní 4 kola  
přinesly 2 043,- Kč. 

 
- postupně jsme obdarovali koly děti z

S.O.S. vesniček 

Přednášková činnost

Povídání se zakladatelem Kol pro Afriku
Romanem Posoldou o Gambii a Tanzanii 
v centru Langhas- Centrum člověka v tísni  
v Praze.  
Cestovatelská beseda ve Frenštátě pod
Radhoštěm – povídání o zájezdu do Gambie 
a o Gambii se Sylvestrem Tkáčem a Romanem
Posoldou. 

K 5. výročí KPA se událo:
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Duben

Květen

19.4. 2017 za zimního počasí,  se
konala již 9. Nakládka kol do Gambie.
Nakládaly se 2 kontejnery, do kterých
se uložilo celkem 596 kol, reflexní
vesty od Altimy, nářadí, které
sesbírala firma Parktool CZ and SK,
100 beden s náhradními díly, 200
reflexních vest, 10 servisních kufrů,
pláště, 700 ks duší od společnosti 
Mitas a pumpy.  
Na nakládce se nás sešlo okolo 30. 
Pomáhali nám dobrovolníci z Nové
Šance, Momentu, z Výchovného
ústavu v Ostravě a malé části Florbal
Vítkovice – ženy.  

9. Nakládka kol do Gambie

Sbírky kol na Den Země

I v roce 2017 se zapojilo několik měst do
sbírek kol ke Dni Země. Sbírky probíhaly
ve městech: Kopřivnice, Příbor, Náměšť

nad Oslavou, Třinec, Zlín, JIhlava,
Pardubice. Celkem se vysbíralo za 10 dní

v těchto městech neuvěřitelných 630 ks
kol.Za vydatné pomoci hasičského sboru

ze všech koutů republiky, se nám podařilo
všechna kola dostat do centrálního skladu

v Ostravě Koblově.
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Květen
Dojela kola z dubnové nakládky do Gambie. Tato kola
byla rozdělena do 6ti nově zapojených škol v projektu.
S těmito koly se rozdalo 200 reflexních vest od firmy
Altima pro zvýšení bezpečnosti dětí na cestách.
Celkem jsme rozdali na jarní misi na 800 kol.  

Naše planeta se potýká s obrovskými ekonomickými,
sociálními a environmentálními problémy. 17 cílů

udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals –
SDGs) definují globální priority a cíle pro období do roku

2030, které pomohou tyto světové problémy vyřešit. 
My jsme se účastnily 1. ročníku prestižního ocenění v
ČR za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN, za

společenskou odpovědnost a udržitelnost, kde jsme se
umístili na úžasném 6. místě. 

Darovaná kola v Gambii

Jsme 6 z celkově 200 přihlášených projektů v
cenách SDGs

Martin Homan, kameraman a náš kolega,
předal přímo v Gambii  ( malému
Samuelovi) jedno kolo po sbírce v Plzni,
kde se vysbíralo na 550 ks kol. Kolo bylo
speciálně upraveno a namalováno v
barvách plzeňského kraje.  
Roman předal Dominikovo kolo z Malé
Losenice, který zemřel tragicky a který si
kolo sám složil. Jeho kolo našlo v Gambii
svou novou majitelku. Dívka se jmenuje
Omi Bah, má 14 roků a za sebou taky
velmi strastiplný příběh.  
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Květen

Od června 2017 jsme se stali členy
České koalice pro ochranu biodiverzity a
rozvoje místních komunit. Jeto platforma

pro spolupráci svébytných organizací a
projektů, které již řadu let působí na poli

ochrany biodiverzity a rozvojové pomoci. 

Natáčení reportáže o činnosti
KPA pro dětský pořad Wifina v
České televizi

Stali jsme se členy CCBC.

4. ročník Beachvolejbalového
benefičního turnaje v
Uherském Hradišti

Červen 

Beachvolejbalový turnaj pořádali pro
KPA manželé Cinádrovými. Celkem se
ho účastnilo 24 smíšených párů  a
výtěžek z tohoto turnaje podpořil KPA 
ve výši 19 117,- Kč. 
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Červen

Červenec

Přijel Yunus S. Komma, náš gambijský
koordinátor, do ČR na víc jak měsíc, aby
poznal a podpořil českou část projektu.
Navštívil školy, které se s námi účastní
benefiční akce Sněhuláci pro Afriku, aby
dostali zpětnou vazbu od Yunuse, který jim
popovídal o Gambii, životě v Gambii,
oblíbeném jídle, dětech, škole a samozřejmě
i o projektu, kterého jsou děti součástí.   

V úterý 4.7.2017 se proměnilo nadšení
ve spojení. Kola pro Afriku jdou

společnou cestou s prvním slovenským
městem v projektu. Tímto městem se

stala Žilina.  

První návštěva našeho gambijského
koordinátora v ČR

Kola pro Afriku jdou společnou cestou s prvním
slovenským městem.

Dále se podílel na přípravě 
benefiční akce Půjčovna kol na
festivalu Colours of Ostrava, kde se
ji rovněž i účastnil, dále byl
součástí dalších benefičních akcí
pro KPA, jako např. Koloběhu ve
Zlíně. Poznal život v českých
rodinách a největším zážitkem bylo
poznání, že když už trávíme volný
čas, tak většinou chodíme po
nejrůznějších kopcích a horách.  
To pro Gambijce, který má ve své zemi nejvyšší bod 30 m.n.m.,
bylo pekelné. Prošel nejbližší kopce, jako Lysá, Radhošť, ale i
Tatry na Slovensku :-)  
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Červenec

V tomto ročníku nám počasí přálo. Na
půjčovnu kol bylo připraveno cca. 320 ks
kol, které se tentokrát půjčovali na 2
místech.  
První 2 dny se nově připojilo místo Landek,
kde vzniklo nové stanové městečko pro
účastníky festivalu. Zde jsme rozpůjčili 100
ks kol na celou dobu festivalu. Dalším, již
tradičním místem, bylo hlavní stanoviště
před hl.vchodem na festival, u klubu
Heligonka.  

Benefiční půjčovna kol na festivalu Colours
of Ostrava

Po dobu 4 dnů bylo vidět naše kola s logy KpA a Nadace
ČEZ po celé Ostravě. Nově nás mohli slyšet nejen
účastníci festivalu, ale i široká veřejnost v rádiu Orion, které
na festivalu vysílalo a jejichž jsme byli hosti.  
Nadační fond ČEZ nás tentokrát podpořil pomocí aplikace
EPP - Pomáhej pohybem, částkou 100 tis. Kč.  

Výtěžek z drobného benefičního
prodeje triček a přívěsků, ze
SpinArtu, který obohatil program u
našeho stánku soutěží o
nejlajkovanější obrázek na našem
Fcb s výhrou opraveného kola z
KPA a z výpůjček kol, byl 136
858,- Kč. Celkem tedy tato
benefiční akce přinesla do
rozpočtu společnosti 236 858,- Kč.
  
S akcí nám mimo týmu KpA
pomáhalo 21 dobrovolníků.
Převážně studenti Gymnázia
Ostrava - Hrabůvka. 
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Srpen

Na 10. Nakládce kol do Gambie jsme společnými
silami naložili dalších 295 kol pro gambijské

školáky. Nakládky se účastnili dobrovolníci ze
spřátelených organizací Moment Charity shop,

Diagnostického ústavu v Hrabůvce, Nové Šance
a přátelé ze sběrných míst. Nově také zástupci

města Žiliny. V úterý 4.7.2017 se proměnilo
nadšení ve spojení. 14.9.2017 při nakládce kol do

Gambie již bylo z tohoto propojení naloženo
samotným Romanem Posoldou první slovenské

kolo. Máme velkou radost, že se daří náš projekt
stále posouvat a rozšiřovat i za hranice ČR. 

Stali jsme se oficiálními partnery Ministerstva
školství MoBSE v oblasti vzdělávání v Gambii.

10. Nakládka kol do Gambie spojená s VernisážíZáří

Velké díky městu Žilina, dárcům a také společnosti CHB
logistics and trade, bez kterých by jsme kola v Koblově na

nakládku neměli. 
Hned po nakládce kol, započala Vernisáž fotografií na téma

Cesta kola na VOŠS - Vyšší odborná škola sociální Ostrava.
Zúčastnila se jí desítka partnerů, podporovatelů a žáků školy,

kteří si poslechli něco málo slov k projektu a fotkám od
ředitele společnosti Kola pro Afriku Romana Posoldy a nové

koordinátorky Petry Mičkové, při jemném zvuku bubnů
gambijské hudby.  Výstava fotografií pak na této škole

pokračovala celý jeden měsíc.   

Gambia Beach Open v Kroměříži

Beachvolejbalový benefiční turnaj, který se konal v Kroměříži pod
záštitou Bagalia a České pojišťovny. Zúčastnilo se ho na 8
smíšených párů a výtěžek z celé akce 16 600 Kč putoval přímo
na benefiční účet Kola pro Afriku.   
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Říjen

Zapojili jsme se do projektu GIVT, který
spolupracuje s více než 800 e-shopy  
a podporuje neziskové organizace %  

z nákupu přes internet.

10. mise v Gambii

Zapojili jsme se do projektu GIVT

Došlo k srdečnému setkání na
MoBSE - Ministry of Basic and
Secondary Education The Gambia,
kde se tvořila strategie pro rozdělení
kol do škol - na základě prospívání
škol  
v projektu, potřeb dětí - vzdáleností
které překonávají do škol atp..

Než k misi došlo, gambijský koordinátor
Yunus připravil školy k předání kol,
monitoroval školy, které se již do projektu
zapojili, vyhledával školy, které mohou nově
do projektu vstoupit a spoustu dalších kroků,
které předcházeli setkání s Romanem
Posoldou a Danielem Ščigelem - vedoucím
skladu v Koblově, který se do Gambie podíval
vůbec poprvé. 
Došlo k přepravě kol z přístavu do skladu v
Gunjuru, Martin Homan - kameraman spolu s
Romanem Posoldou ladili záběry, které se
využijí v připravovaném pořadu "Nedej se" v
ČT. Spolupracovali i s místní TV, která
poskytla záběry z Gambie.  
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Listopad

I tým Kola pro Afriku pomáhá a účastní
se dobrovolnických dní. 

 Tentokrát to bylo v Ostravské ZOO, kde
byly postaveny základy pro nové sídlo
Ledňáčka, vyčištěn výběh pro tygřici a

upraveno několik keřů na zimu.

Cyklokonference v Trnavě

Náš doborovolnický den v
ZOO Ostrava 

Šířili jsme naši myšlenku a činy na
Slovensku v Trnavě, kde se konal již
9. ročník Cyklokonference. Poprvé
jsme se ho účastnili i my, a to
díky Marianu Gogolovi. Mohli jsme
přispět svou prezentací k šíření
projektu KPA i po dalších
slovenských městech.

Týden po cyklokonferenci v Trnavě,
proběhla první nakládka kol v našem
slovenském sběrném místě Mesto
Žilina, za přítomnosti několika médií.
Celkem se podařilo vysbírat cca. 100
kol. Kola k nám do centrálního skladu
v Ostravě Koblově přepravila
dopravní společnost CBH logistic 
s řidičem p. Papanem, který celou
spolupráci s městem započal. 

První slovenská nakládka kol
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Listopad/
Prosinec

11. prosince jsme vytvořili náš první darovací certifikát v hodnotě
300 Kč. Za dva dny s radostí odesíláme takto první zakoupený

darovací certifikát. Celkem jich v prosinci odešlo 12, což
znamenalo pro KPA výtěžek v hodnotě 3 600 Kč.

Benefiční zájezd Gambie 2017

První darovací certifikát KPA

25.11. 2017 započala expedice, čítající 7
dobrodruhů plus průvodce, zažít mnohé.
Ze skromných zápisků se nám dostalo
následující: 
Z hlavního města Banjulu překročili
trajektem ústí řeky Gambia na protější
břeh do přístavního města Barra. Odtud
se vydali do nedaleké vesnice Juffureh 
a na ostrov Kunta Kinteh, kde se dosud
nachází pozůstatky pevnosti temné
otrokářské doby. Expedice následně
zamířila až do městečka Farafenni.  
Z Farafenni byla naplánovana vícedenní
pouť přes partnerské školy v projektu,
postupně až do městečka Mansa Konko,  
s noclehy v tamních partnerských školách.
Zde byli velmi srdečně přivítáni.  
V tamních školách zažili několik uvítacích programů, fotbalový zápas mezi týmem zájezdu 
a školním klubem, který dopadl přátelskou remízou. Všichni si s sebou odnesli plno zážitků,
velkých překvapení a srdečné spojení s našim projektem v Gambii. 6.12. všichni šťastně
svou misi ukončili a vrátili se zpět do ČR :-)

Konec roku :-) 
Vánoční potkání části kolegů, kteří se podílí na činnosti KPA se
uskutečnilo  v  Cafe Europa ve F-M. Tímto jsme ukončili a
zhodnotili rok 2017 a již se těšíme na nové výzvy roku 2018 :-) .



POČET SVOZŮ V
ROCE  2017 A SVOZOVÍ

PARTNEŘI

POČET SBĚRNÝCH MÍST
A MÍST JEDNORÁZOVÝCH

SBÍREK KOL V ČR  
V ROCE 2017

až 62  
v určitém měsíci  

dle sezóny

120 svozů 
z 87 míst  

(z některých
opakovaně) 

 
 

HZS ČR 
DB Schenker spol. s.r.o. 

OZO Ostrava 
TOPTRANS a.s. 

DHB Logistic 
Moment, o.p.s. 

 
 



PODĚKOVÁNÍ

Jako i v předešlých letech i v tomto roce by naše činnost nebyla možná bez
pomoci tisíců dárců kol, desítek organizátorů sběrových akcí i benefičních a
propagačních akcí, stovek jejich účastníků. Všem  tímto děkujeme. 
 
Děkujeme také moc všem našim sběrným místům za neskonalou trpělivost a
ochotu a vynalézavost, díky které se nakonec podařilo zvládnout svozy kol.  
 
Děkujeme moc občanskému sdružení Nová šance a Věznici Heřmanice, bez jejichž
pomoci bychom nemohli takové množství darovaných kol roztřídit a opravit.  
 
Děkujeme dobročinnému second-handu MOMENT o.p.s za nenahraditelnou finanční
podporu fungování celého projektu. 
 
Děkujeme firmám, bez jejichž pomoci by nebyl možný náš běžný každodenní
provoz: KANDAHÁR s.r.o., SIAN s.r.o., účetní firma Soni Adamcové. 
   
Děkujeme všem dopravcům, ať už našim stálým partnerům, nebo jednorázovým
pomocníkům, kteří nám pomohli s dopravou kol od dárců až k nám do centrálního
skladu v Ostravě- Koblově a ke gambijským školákům. 
 
Děkujeme firmám, které nám dodaly tolik potřebné náhradní díly, pláště  
a pomohly nám vybavit montážní kufry.  
 
Děkujeme všem dalším jednotlivcům i firmám, kteří se podíleli na pomoci a
podpoře našeho projektu.  



PARTNEŘI SPOLEČNOSTI



FINANČNÍ ZPRÁVA

Finanční zpráva organizace je doložena z následujících dokumentů v závěru
finanční zprávy: 
 
Rozvaha pro nevýdělečné organizace 
Vykaz zisků a ztrát 
Přiznání k dani z příjmu právnických osob. 
 
Příjmy organizace tvořily převážně dotace a příjmy z hospodářské činnosti
organizace (dotace z ÚP ČR na zaměstníné lidí těžce uplatnitelných na TP,
benefiční prodej kol a příjmy z prodeje MOMENT o.p.s., dále výtěžky z
benefičních akcí naší společnosti a partnerů: Sněhuláci pro Afriku, Půjčovna Kol
pro Afriku na Colours of Ostrava).   

Výnosy 2016  
3 153 tis. Kč 

Výdaje 2016  
3 102 tis. Kč 

Výdaje 2017  
4 264 tis. Kč 

Výnosy 2017 
4 143 tis. Kč 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2017

(v celych tisících Kc)´ ˇ
KOLA PRO AFRIKU  obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ

28. ríjna  437ˇ
2 9 3 9 7 5 9 6 Ostrava 9

70900

1 327 154 1 481

176 0 176

0 141 141

0 0 0

655 0 655

4 0 4

492 13 505

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 632 105 2 737

1 955 105 2 060

657 0 657

0 0 0

20 0 20

0 0 0

15 0 15

15 0 15

9 0 9

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9 0 9

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

29397596

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 22 22

0 22 22

3 983 281 4 264

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

29397596

1 535 0 1 535

1 535 0 1 535

2 233 0 2 233

0 0 0

2 233 0 2 233

0 0 0

0 375 375

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 768 375 4 143

-215 116 -99

-215 94 -121

3.7.2018

obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ Roman Posolda

neziskova cinnost dodaní kol do Afriky´ ˇ ´ Roman Posolda

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.6.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

31.12.2017
(v celych tisících Kc)´ ˇ

KOLA PRO AFRIKU  obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ

28. ríjna  437ˇ
Ostrava 9

2 9 3 9 7 5 9 6 70900

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 29397596

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

535 726

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

267 468

0 165

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

1 0

56 95

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 29397596

2 6

207 201

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

267 257

40 71

0 0

227 186

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

0 0

535 726

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 29397596

30 -74

33 50

33 50

0 0

0 0

-3 -124

51 -121

0 0

-54 -3

505 800

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

505 800

148 73

0 0

0 0

0 5

160 194

0 0

62 84

0 21

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 29397596
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Obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ Bc. Roman Posolda

Bc. Roman Posolda

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ












