
Pří1oha k účetni závě]:ce
sklep sobě občanské sdŤuŽení
k 31-.72.2A1A

Údaje přílohy vycházející z účetnich pisemností účetni jednotky
/účetní doklady, účetní knrhy a ostatní účetní písemnosti/a z da]ších podkladů, kte:ré má účetní jednotka i drspozrci'

obsah přílohy

A,/ oBECNÉ ÚDAJE

1. popis účetní j ednotky
2. ma]etková či srrr1uvní spo1uúčast jednotky v ;iných spo1ečnostech3. zaměstnanci spo1ečnosťi, osobní ;ákfady

B'l PoUŽÍVANÉ ÚČETNÍ MEŤoDY A ZÁSADY

1' způsob ocenění naj et ku
2. odp1soVání
3. přepočet cizích měn na českou měnu

c/ DoPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K RoZVAZE A K VÝ].'AZU ZISKU A ZTRÁ,I

1. vlastní jnění
2. pohledávky a záýazky

4. ' é- o!-_--Vcn p'_spév(".
5. funotný a nehmotný majetek spo]ečnosti



oBECNÉ ÚDAJF

1. Popis úěetní jédnotky

Název: sklep sobě občanské sciružení

síctfo: Jasná t181,/6/ Praha 4

Pr:ávní forma : občanské sdruŽení
TČo:68379161

Rozhodující přednět' člnnosti: kultu].ní a
Dobeš ka

Datum vzniku spofečnosti: 15.6.1998

Změny provedené v up1ynulérn účeiním období:žádné Změny neby1y

Členové stalut. a dozo].čích orgánů:
Jaří Bu].da
Davicl VáVIa
ondřej Tro] an

zá]nové čínnost1 v o]]i ektu KD

2. Majetková ěi
spoIeěnostec}r
Spofečnost nemá

smluvní spotuúěasť úěetní jedloťky v jiných

žádnou spoluúčast v ]iné spofečnosti

3. _zatněstnanci společaosťi, osobní náRladyK 31.12.2al4 nemá spo1ečnost Žádnéhc prac-ovníka v .r:valémpoměIu.
V průběhu roku 2014 by]y uzavřeny Dchody o provedení pfáce
mzdové nák1ady byly 11B445Kč.

pracovnim

, ce] kové

B,/ FoUŽÍVANÉ ÚČETNÍ MEŤoDY, oBEcNÉ ZÁSADY .c ZPUsoBY oCEŇoVÁNÍ

PředkLádaná účetní závěřka byla Zp.acována na 2ákladě zaKonač.563l1991Sb. o účetnictvi a na zákfadě opatření Mi4iSteťstva financí'o' r -'lmi -- SLdno'' oos- 'pl ' o'. ] . ""-""_ 
:-L" . Á' p'opoiitické Slrany' hnutí, občanská sdr:užení a ;iné nevýdělečné

oragan.izace

1. způsob oceněni majetku

1. 1. Z á Soby
spo] -cJ 05L n^v as ' - .oono 7ésob'



1.2. ocenění hmotného a nehmotného anveStlčního najetkrry- O:- -hO / -S- n. r:1nos. L
- spofečnost nevytváří Žádný investlční najetek v1astni Črnností

1.3. ocenění cenných papírů a majetkových účastí
ve sledovaném období spofečnosi nevlast.nífa cenné papí].y anlmajetkové účast 1

odePisoÝání
spofečnost neodepisuj e maj etek

3. Přepoěeť cizích &ěn na ěeskou měnu
-ke dnl účetní uzáýě:rky ]e ma]etek v cizí měně ýy]áC]řen kursem čNB

c/ DoPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K RoZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁl

1. vlastaí jmění
- nerozděfený hosp.VýSledek za období 1998-2Cc6
- nerozděfený hosp.výsledek za ťok 2oO7 je
Hospodářský Výsfedek za účetní Ťok 2oo8 ]eHospodářský Výsfedek za účetni .ok 2009 ]eHospodářský Výsfedek za účetní rok 2010 je
Hospodářský výs1edek za účetní rok 2011 je
Hospodářský výsledek za účetni rck 2r.)12 ]eHospodáŤský výseldek Za účetní rok 2O13 ]e

]e 236409Kč
24a122ť'č

28 923ť'č
259658Kč

-2A1I1BRč
622a6,l9Kč
22591 ,2aKč

13c155' 91Kč

2. Pohledávky a
-pohLedáVky

-záVazky po

Rezeřray
-spofečnost

záÝazky
po ]hůtě splatnosti ne]sou evidovány

Lhůtě spfat4osti nej sou evidovány

rezeIYy nel.ytvoř1Le ani neče:rpala

výše přijatých příspěvků
cel kem:

-z toho granty
-z toho při] até dary

Hmoťný a nehmoťný majetek
-rio -rJ os v -o - 0_l nepo oi_ .

o ''o ', l ós c - 1a]ó 'aL

1543221| - Kč

9'1e221 | - Kč
565c00 

' - Kč

an1 nevyřadila Žádný nehnotný

-s(bp sobi
Jaí{I. 6/ 113 ! Prelr a !'00
lťo !\rt Dli r'z^!lTulDr

/,/ t'L[ ,/ 6,



,(

lč

spotřeboÝáné nákupy celkem

Daně é poplétk! Cellem

odpisy prodanýňajetek' fuorbé rezeN a Ópr.vných poloŽek célkem

vÝxpzzlsKu n zrRÁry
pro nev'ýdělečné organizace
Ve zjednodušeném rozsahu
kedni 26-2.20i5
(V celých tisícíČh Kč) Nézeý a sldlÓ účetn iiédnÓtky

sk1ép 5.bě' Óbčanské Edruže!í

542

\.YNOSY

TŽby z Vlaslní!ýkonýáza zbďicélkem

změný slavu VnitbÓroanizačnich Žásob ce]kém

Tržbyz prÓdéje hajelk! zúčlovánírezefo é Óprawých pÓ]ožekcélkem

] Fřjaté příspěVkycelkem

ProvoznidÓtác€ celkem

!ÝNosY cELKEM {B.1. + 8. [. + B.l . + B. tV. + 8. V. + B Vt +B vt \

Výsledek hospodáření před zd*e"i. 1,,vr,ros' cerr<_ loxrew c.*.l _zsll * ,no
Dai z pi'jmů aDan z pi'jmů L] c+I-
Výs edek hospÓdaření po zdáněni (c''34') -254 .}5 20'

S",t"'"".,J." PÓdpisoý' záznam slatutárního orgánU Účetni jednotky

':zs 'z 'zots nebÓ podpisoýý z'znah 
'zické 

Ósoby klerá jé účehijednÓtkÓu

DEvn,orra.,e.' "o o,a o-*"a-.*-.*,;ep,,1;pff{flfl. - 7-
^U 

b! .)ólRD]/. zos''cldl Í ,,

'- rer'r 24-r 46s r7r 'Urt'' 1'1"'-l
Předměl podnkáni osot. .apovea.l--*ir i zi"eltu tl",erc 

" 
a;dp;

BI

B[.



RoZVAHA pro nev!ídělečné organizace
Ve Zjednodušeném rozsahu
kednl 31.12 - 2014 NázeV a s'd Ó úóe1ni]ednÓlky
(v ce1ých tisících Kč) sk1ep sobě' cbčanlké sdluženi

lČ

68379161 :140!a

sláV k pos]ednjnu dn 
'čelnilro

A. .

A. i _

DolhÓdÓbýmajélék@]kén (A'l.+A']l'+A'lll +A'lV.) 100 100
D oÚhÓdobý nehmÓlný maielek celkem 0 0
D ÓlhÓdÓbý hmÓtný ma]éték m]kem r 00 100
Dlo!hodÓbý iinánčňí hajetek celkem 0 ll
op.ávky k dlÓuhÓdÓbému majelk! @lkem 0 0

B. t.

B, it.

B, It,

B. IV.

Kdlkodobý majelek @ kem (B'l' + B l' + B'l]l' + B'lV ) -;.446 i 069
C 0

35
KráikodÓbý nnančni majéték.e]kem 1 4i1 918

0 0
AKTIVA CELKEiI (A ; B.) 1 546 1 ] 69

stavkrcíednimudn úč€h'hÓ

A. .

Vlashizdrjé celkem (A' ' + A'll ) 9r 8

0 a
Výs]édek hospÓdářéní é kem 9L8 'tc9

B.

B.L

B. r1.

B, t.

BIV

cizizdrcjé cekeh (B'|' + B'|l' + B' |' + B.lV ] 624
0 0

Dlouh.dÓbé ŽáVá2ky célkem 0 l
Králl'odobé zá!.zly @ Lem 545 4!1

B2 13
PASIVACELKEM /A +B] i 546 ',769

sestávénÓ dne: 26 2 2a] c PÓdpsosizáŽnam stalltárnihÓ oÍqánu účetni édnÓtkv nebo
podpisÓVý záznam l,zické osoby kleráje Účetni]ednotkÓU

''rJr.'J,ť /:
',-.-i "r'8,Pr..r 0 ,/

J;'1" ;' Di-: ' "'" / "/t' \
P.ávni loma účetn j jednÓtky

Óbčanské scřljžcní
osoba odpovédná zá účétn cjvr rj$;'.T ]'j.ip o

neýýdě1ečná ěinnost
osoba odpovědná 2a Účet.ízáVěíku Úmé.oá podp'

1el.: . linka:


