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oBECNÉ ÚDAJE

1. Popis úěeťníjednotky
Název: skfep sobě občanskésdružení

sídfo: JaSná 11B1/6, Plaha

4

PIávní forma: občanskésdruŽení
Tčo:68379161

Rozhodu]icí přednět činnoStii ku1tu.ní a zá]mové činnosti v ob]ektu
Dobeš ka

Datum vzni kir

KD

společnosti: 15.6.199B

Změny provedené v up]ynu]én účetnímobdobí:

žádnézněny nebyly

Členovéstatut . a dozorčíchoťgánů:

Jiří Burda

David Vávra

ondřej Tťoj an

2' Majetková ěi smluvní spoluúěast úěetníjednotky v j íných
spo]eěnosťech
spo1ečnoSt nemá Žádnou spo]uúčastv

'i

rné Společnosti

3. zaměsťnanci spoleěnosťi/ osobní nák1ady
K 37.12,2a72 nená spofečnost žádného pracoÝníka v tťvafémpracovnim

poně:ru.

V přůběhu !:okŮ 2aL2 by1y uzavřeny Dohody o provedení práce, ce1kové
' zclo\6 - ..o1 by y 1 Bz\y
.

B,/ PoUŽÍVANÉÚČETNÍ METODY, oBEcNÉ ZÁSADY A ZPUsoBY ocEŇoVÁNÍ

Předkládaná účetnízávěrka byla Zpracována na základě zákona
č.563/L99]'sb- o účetnictvía na základě opatření Ministerstva financí
ČR, kterýni Se stanoví postupy účtovánía obsah účetnízáVěrky pro
politlcké strany, hnutí, občanská sdťuŽenía jiné nevýdělečné
organi zace
1.

způsob ocenění loajétku

1.

1.

zás oby

-společnost nevfastní Žádné zásoby

1.2. ocenění hmotného a nehmotného investičníhonajetku

vytvořeného vfastní činnost í
- .oo--:no. 'e.yr ol žádný lnvestlční majetek vfastní čínností
,

1.3. oceněni cenných papírů a majetko\'ých účastí
- 1ó s eoo/Ó'eŤ obooo] soo- ečnojť n_V_ o' I J
me j

pao l J y o' -

etkové účastr

odePisoÝání

společnost neodepísuje majetek

3. Přepoěeť cizích měn na ěeskou měnu
ke dni účetníuzávěrky je majetek v crzí měně vyjádřen kursern
c/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K RoZVAZE A K VÝKAZU zIsKU A ZTRÁl
1. vlastní jmění
- ne].ozděfený hosp.výs1edek za období
)e 2364a9K'é
' nerozclě]ený hosp.výsledek za iok 20o?1998-2o06
240722r.č
]e
Hospodářský Výsledek za včetni rok 2008 je
2B923Rč
Hospodářský výsfedek za účetnírok 20O9 je
25965BKč
Hospodářský výs1edek za účetnír.ok 2O1O je
-24'1118r'č
Hospodářský VýsLedek Za účetnírok 2011 je
6220',7Kč
2. PohtedáÝky a závazky
-pohfedávky po ]hůtě splatnosti jsou evidovány
-zá-Íazky po Lhůtě splatností jsou eviclovánv
3. Rezervy

_Společnost rezervy nevytvořr]a ani nečer.pa]a

Výše přijaťých příspěvků
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kem:

1189250'

z toho granty
-z toho při] até dary

-

Kó

- Kč
, - Kč

521254,
668000

HEotný a nehmotný majetek
-spo]ečnost ý Iace 2OI2 pořídlfa hmotný majetek-keramíckou pec.
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