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Přífoha k účetní závě:rce
skfep sobě občanské sdru Žení
k 31.12.2011

Úcla]e přílohy vycházející z účelních píSemností účetní jednotky
/účetní dokfady' účetní knihy a ostatní účetní písemnosii/
a Z da]ších podkfadů, které má účetní jednoťka k dispozici.

obsah pří1ohY

A/ oBEcNÉ ÚDAJE

1. popis účetní j ednotky
2. ma]etková č1 smfuvní spo1uúčast jednotky v jiných společnostech
3. zaměstnanci spofečnosti' osobní náklady

B/ PoUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZÁSADY

1. způsob ocenění maj et ku
2. odp i sování
3. přepočet cizích měn na českou měnu

c,/ DoPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K RoZVAZE A K VÝr'AZU ZTSKU A ZTRÁT

1' v1astní j mění
2. pohledávky a záýazkY
3. rezervy
4. 'Š- o'_ ialr/-h p;-spÁVl,L
5. hmotný a nehmotný majetek spo1ečností



oBEcNÉ ÚDAJE

1. Popis úěeťní jedÍIotky

Název: sklep sobě občanské sdružení

Sídfo: Jasná I7B7/6, Praha 4

Právní forma: občanské sdružení
TČo:68379161

Rozhodující předmět čannosti: kuftur.ní a zájmové čínnosti v objektu KD
Dobeš ka

Datum vzniku spo1ečnoSti: 15. 6'1998

Změny pr.ovedené ./ upfynulém účetnín období:
žádné změny nebyfy

ČIenové statut . a doZorčich oŤgánů:
JLří BuIda
Dav1d Vávra
ondřej Tro] an

2. Majetková ěi sB]uvní spoluúěasť úěeťní je&totky v jiných
spo1eěnostech
spo]ečnost nemá žádnou spoluúčast v jiné společnosti

3. zaměsťnanci sPoleěnosti / osobní náklady
K 37,72.2a11 nemá spofečnost žádného pracovníka v tIva1ém pracovním
poměŤu.
V p].ůběhu roku 2011 byly uzavřeny Dohody o p.oýedeni p:ráce' celkové
nzdové nákfady byly 133340Kč.

B,/ PoUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METoDY, oBEcNÉ ZÁSADY A ZPUsoBY ocEŇoVÁNÍ

Předkládaná účetní záVěrka byfa zpracována na zákfaclě Zákona
č.563/1991sb. o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí
ČR, kterými Se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěr.ky pro
pofltícké st].any/ hnutí, občanská sdluŽení a jiné nevýděfečné
organizace

1. způsob ocenění majetku

1' 1. Zás oby
spo]ečnost nevlastní žádné zásoby

1.2. ocenění hmotného a nehmotného investičního majeťku



Vytvořeného v]astní činností
- spoleěnost nevytváří Žádný investiční majetek vfastní činností

1.3. oceněni cenných papí].ů a majetkových účastí
- ve sfedovaném období Spo1ečnost nev]astni1a cenne paplIy anlmaietkové účasti

2. odepísowání
spofečnost neodepísu; e maj ete k

PřePoěet cizích měn na ěeskou eěnu
-ke dnl účetní uzávěrky je ma]etek v cizí měně Vyiádřen kursen ČNB

3.

C,/ DoPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K RoZVAZE A K VÝKAZU ZTSKU A ZTRÁ1'

1. vlastní jmění
ne:rozděfený hosp. výSledek za_ neIozděfený hosp. Výsfedek za

Hospodářský výSledek za účetní
Hospodářský výsfedek za účetní
Hospodářský výsfedek za účetní
Hospodářský výsfedek za účetní

období 1998-2006 je 236409Kč
or1 200 a 2aal- . w

-ok 2008 le /8a\ )/'
'o 00o .- ) 9o Bw
tok 0-0 - -_4,l B/Č
r:ok 2 011 je -62206,'19Kč

2.

3.

Pohledávky a závazky
-pohfedáVky po ]hůtě spfatnost1 nejsou evidovány
_záýazky po lhůtě spfatnosti ne'isou evidovánv

RezeÍvy
společnosl rezeIvy nevytvořl1a ani nečerpafa

výše přijatých Příspěvků
cel kem:

z toho granty
z toho přljaté dar.y

Hmotný a neheoťný aajetek
spofečnost v ťoce 2o11 nepořídifa

é l -1o V .nv6s! 'Čl naje e \

4.
798500/ - Kč

4 60000 
' - Kč

338 500, _ Kč

ani nevyřadila Žádný nehnotný
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