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Děkujeme všem, kteří nás v roce 2016  jakkoli 
podporovali. Ať už to bylo finančně, materiálně 
či lidsky.  Moc si veškeré pomoci, podpory  
a spolupráce vážíme a jsme za ni rády. 

v roce 2016 jsme opět nezaháleli. Hned na 
jeho začátku jsme zahájili kroky, které vedly  
k transformaci naší az školky na dětskou skupinu.  
od 1. května jsme odstartovali její fungování. 
Díky této změně a podpoře z ESF se ponížila 
výše  „školkovného“, což uvítali všichni rodiče 
dětí. Mimo jiné jsme si mohli dovolit zakoupení 
nového vybavení. 

Koncem léta se přestěhovala poradna Klíč do 
nových prostor, a to s ohledem na plánované 
navýšení kapacity služby s platností od ledna 
2017. v říjnu 2016 se zahájila realizace evropského 
projektu „prevence školního neúspěchu na 
školách na podřipsku“, ve kterém naše organizace 
zajišťuje doučování dětí a čtenářské dílny.

Bohužel nebyl rok 2016 pouze o nastartování 
nových služeb a projektů. v polovině roku jsme 
ukončili poskytování sociální služby nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Kecka. Hlavním důvodem  
je fakt, že se nám nepodařilo zajistit dostatek 
finančních prostředků na provoz uvedené sociální 
služby. velkou roli v našem rozhodnutí „sehrála“ 
skutečnost, že vedení roudnice n/L již necítí 
potřebu mít ve městě dvě zařízení tohoto typu  
a my necítily potřebnou podporu.  

Jak se říká, na každém konci je krásné to, že něco 
nového začíná. věříme, že se nám tak otevírají 
„dveře“ pro nové projekty , aktivity a služby.  Už 
teď se těšíme na nové výzvy, příležitosti, nápady 
a podněty.  Jsme přesvědčené o tom, že „něco 
přijde“ :).

Iveta Fidlerová a Eva Klesová

slovo zakladatelek
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Mondea

centrum d8

 Centrum D8  

Centrum D8  zastřešuje tři centra: 

 AZ centrum 

 Centrum Matýsek  

 Mondea centrum 

neklanova 1807, 41301 roudnice n/L
775 579 735 / 776 004 289  
775 289 735 / 775 725 215
centrumd8@email.cz
www.centrumd8.cz

neklanova 1807, 41301 roudnice n/L
centrumd8@email.cz
775 579 735 

Lidická 1637,  41301 roudnice n/L
mondeacentrum@email.cz 
775 725 215 / 416 841 588 

Třebízského 524, 278 01 Kralupy n/v
azcentrumkralupy@email.cz
734 621 386 

Centrum D8

az Školka 

Kurzy pro děti
Kurzy pro dospělé
Jednorázové akce

psychoterapeutické 
poradenství

prorodinné aktivity
Cvičení pro děti a dospělé

Masáže, kosmetika
výživové poradenství
psychoterapeutické 

poradenství
rehabilitace

Sociální služby
náhradní rodinná péče

prorodinné aktivity 
volnočasové aktivity

vzdělávání

Schéma struktury a základních činností Centra D8
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co je centrum d8?
poslání 

Podporujeme osobní rozvoje všech genera-
cí, pomáháme ohroženým rodinám, dětem  
a mládeži. 

cílové skupiny 

rodiny s dětmi, těhotné ženy, rodiče s dětmi na 
rodičovské dovolené, děti a mládež od 6 do 26 let, 
partneři, senioři, veřejnost.
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organizační struktura
Zakladatelky

Eva Klesová a Iveta Fidlerová

správní rada 

Eva Klesová 
ředitelka neziskové organizace Hudba pro radost 

Jan Dolínek 
koordinátor asociace dobrovolnických 
mentoringových programů 

Jan Straka 
spolutvůrce společnosti  
Clever Minds notebook
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doZorčí rada

Jana Bělková 
realitní makléřka

Petra Fidlerová 
poradkyně pro ekologické odpady  

profi odpad s.r.o.

Pavlína Straková 
jednatelka společnosti Clever Minds

AZ Školka Kurzy

Vedoucí  
AZ Školky

LektorkySociální  
pracovnice

Lektoři

Dobrovolníci

Mondea  
centrum

Prorodinné aktivity, 
aktivity pro dospělé 

a děti

Koordinátor aktivit

NRP

Sociální pracovník 
pro NRP

Lektoři

Dobrovolníci

Psychoterapeutické 
poradenství

Terapeut

Koordinátor  
vzdělávání

Externí pracovníci 
(lektoři, hlídání)

 Sociální  
pracovnice

2× Psycholog 

NRP

Sociální pracovnice 
pro NRP

Prorodinné, 
volnočasové  

a svépomocné aktivity

Koordinátor  
aktivit

Správní rada

Ředitelka

Externí účetní Supervizor

Dozorčí rada

AZ  
centrum

Centrum  
Matýsek

Koordinátor  
aktivit

DobrovolníciLektoři

OSP Klíč

Pedagogický  
pracovník



Historie organizace

Sociální služba Klíč - poradna pro rodiny je pře-
stěhována do vhodnějších prostor. az školka, na 
pobočce v Kralupech n/v, se transformovala na 
dětskou skupinu / S platností od 2. 6. 2016 orga-
nizace ukončila poskytování sociální služby nzDM 
KECKa.  

organizace získala sociální automobil / Sociální  
služba Sociálně aktivizační služby pro  rodi-
ny s dětmi KLíč se s účinností od 1. 6. 2015 
přeregistrovala na odborné sociální poraden-
ství KLíč - poradna pro rodiny / Budova jedné  
z poboček centra (az centrum Kralupy n/v) prošla 
obsáhlou rekonstrukcí.  

Transformace organizace na obecně prospěšnou 
společnost / 1. září 2014 centrum otevírá další po-
bočku na adrese Lidická 1637 / 6. září organizace 
používá nový název Centrum  D8 o.p.s.

Sloučení organizace s o. s. az centrum Kralupy 
n/v.  / organizace získala registraci k další soci-
ální službě: Sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi KLíč / v létě se spustil zbrusu nový web

organizace získala pověření k výkonu sociálně 
právní ochraně dětí a registraci k sociální službě 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKa 

organizace zahájila provoz na nové adrese:  
neklanova 1807, 413 01 roudnice n/L 

organizace získala pověření k veřejné sbírce

organizace používá nový název -  Centrum 
MaTýSEK a funguje jako  rodinné centrum  
/ organizace má nové logo a webové stránky   
/  Chod centra zajišťovalo již 5 zaměstnankyň

renovace a rekonstrukce vnitřních prostor centra

rekonstrukce přístupového schodiště
 
organizace přijala, díky podpoře Up, první za-
městnankyni

zahájení činnosti organizace ve „vlastních“ pro-
storech 

vznik organizace - občanské sdružení Matýsek

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004
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klíč – poradna pro rodiny 
od roku 2015 poskytujeme sociální službu odbor-
né sociální poradenství. v poradně Klíč nabízíme 
pomoc a podporu jednotlivcům, rodinám s dět-
mi nebo párům, kteří se ocitli ve složité životní 
situaci. Klientům nabízíme terapeutické služby, 
rodinnou mediaci a sociální poradenství. Chod 
poradny Klíč zajišťují odbornice v daném oboru 
(psycholožky, rodinná mediátorka, sociální pra-
covnice). 

Pomáháme při: 

 + řešení rozvodových sporů

 + řešení výchovných problémů dětí

 + řešení vztahových problémů v rodině

 + řešení záškoláctví a závislostí v rodině

 + potřebě duševní stabilizace

Počty evidovaných rodin (klientů): 

S ohledem na potřebnost služby a její využívání  
je od ledna 2017 navýšena kapacita služby.

2013

2014

2015

2016

17



kecka – nízkopraHové  
zařízení pro děti a mládež

v roce 2012 vznikl na roudnickém sídlišti, pod re-
gistrovanou sociální službou nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež, klub KECKa.  poskytova-
li jsme zde pomoc a podporu dětem a mládeži 
pocházející z města roudnice nad Labem a okolí  
a nabízeli jsme jim doprovázení v jejich obtížných 
životních situacích. v příjemném a důvěrném 
prostředí svých vrstevníků jsme dětem a mládeži 
nabízeli alternativní volnočasové programy a čin-
nosti, které rozvíjely jejich schopnosti a doved-
nosti. od ledna 2016 byl provoz klubu, z důvodu 
nedostatku finančnních prostředků, omezen na 
jeden den v týdnu.  v červnu 2016 jsme ukončili 
poskytování uvedené sociální služby a klub KECKa 
zanikl. 

V Klubu KECKA jsme: 

 + podporovali sociální začlenění dětí a mládeže   
do skupiny svých vrstevníků i do společnosti

 + nabízeli dětem a dospívajícím možnost bez-
pečného a smysluplného trávení volného času

 + podporovali sebedůvěru dětí a dospívajících 

 + vytvářeli bezpečné prostředí a vhodné příleži-
tosti k předcházení či snížení  sociálních a zdra-
votních rizik, které vyplývají z rizikových společen-
ských situací a vlivu sociálně patologických jevů 
naší společnosti  

 + nabízeli dětem a mládeži prostor, kde mohou 
sdílet a řešit své obtížné životní události

 + podporovali vlastní aktivity a nápady dětí 
a mládeže a tím jsme zvyšovali jejich sociální 
schopnosti a dovednosti  

Počet registrovaných klientů:

2012
2013
2014
2015
2016

23
63
75
96

105

23
50
60
60
61

0
13
15
36
44

do 13let nad 13letcelkem
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služby pro rodiny s dětmi  
v náHradní rodinné péči

Aktivity pro rodiče s dětmi: 

 + vytváříme příjemný prostor pro neformální se-
tkávání a sdílení rodičů 

 + rozvíjíme rodičovské kompetence

 + podporujeme vzdělávání rodičů

 + utužujeme vztah mezi rodičem a jeho dítětem

 + napomáháme socializaci dětí

 + nabízíme smysluplné trávení volného času pro 
celou rodinu

 + zajišťujeme aktivity pro nastávající rodiče 

 + umožňujeme rodičům „útěk“ ze stereotypu 
všedního dne

 + pomáháme rodičům při výchově jejich dětí

Rodičům nabízíme: 

 + základní sociální poradenství 

 + tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi 

 + vzdělávací aktivity pro rodiče 

 + předporodní kurzy 

 + kurzy masáží pro batolata

 + svépomocné skupiny pro rodiče 

 + jednorázové akce pro rodiny s dětmi 

 + výživové poradenství, finanční poradenství 

 + krátkodobé hlídání dětí, apod.

 + „Matýskáček“ (alternativa jeslí a MŠ)

návštěvnost aktivit pro rodiče s dětmi v roce 2016 
– 10 109 osob (5050 dětí a 5059 dospělých)

21

od ledna 2014 podporujeme rodiny s dětmi 
v náhradní rodinné péči prostřednictvím 
doprovázení, poradenství, vzdělávání a zajištění 
odlehčovací péče. Snažíme se o to, aby prostředí 
rodin, kde děti vyrůstají, bylo stabilní, a aby se 
děti v rodinách cítily dobře. Staráme se o potřeby 
dětí i pěstounů, pomáháme jim s řešením různých 
problémů, podporujeme jejich vzájemné vztahy 
a pohodovou rodinnou atmosféru. pomáháme 
dětem i pěstounům mluvit o rodině původní,  
a tam, kde je potřeba, pomáháme navazování, 
zkvalitňování a udržování vztahu dětí s biologickou 
rodinnou.

v roce 2016 Centrum D8 o.p.s. spolupracovalo  
s 19 pěstounskými rodinami. připravili jsme 
celkem 20 vzdělávacích akcí pro pěstouny.
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mondea centrum
od září 2014 využíváme v roudnici nad Labem 
prostory na adrese Lidická 1637. Ty  nám umož-
nily přiblížit se rodinám z druhého konce města,  
a rozšířit naše služby a aktivity o saunování, ma-
sáže, cvičení, fyzioterapie, apod.

rodiče s dětmi zde mají možnost  pravidelně na-
vštěvovat tréninkové aktivity, v rámci kterých se 
svými dětmi zpívají, cvičí, a rozvíjejí své doved-
nosti. pro samotné děti  a dospělé nabízíme růz-
né typy pohybových a relaxačních aktivit. 

prostory Mondea centra nám umožňují, abychom 
zde organizovali jednorázové akce, jako je napří-
klad Mikulášská besídka, Dětský karneval, semi-
náře, workshopy, kurzy pro těhotné a řadu dal-
ších. 
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az školka
v Kralupech n/v zajišťujeme provoz školky pro 
děti již od 1,5 roku. v květnu 2016 byla transfor-
mována na Dětskou skupinu. Díky podpoře z ESF 
se ponížila výše  „školkovného“, což uvítali všichni 
rodiče dětí.

Nabízíme: 

 + pestrý program

 + individuální a odborný přístup

 + provozní dobu od 7:00 do 17:00, s možností 
prodloužení dle potřeb rodičů

 + provoz během všech prázdnin

 + adaptační program

 + psychologické poradenství zdarma

 + jednorázové akce

 + docházka dle potřeb a možností rodičů

 + příjemná rodinná atmosféra

 + přijímáme děti také se zdravotním omezením

 + letní školka (provoz zajištěn během celých let-
ních prázdnin, účastnit se mohou  také děti z ji-
ných MŠ)

v roce 2016 využívalo služeb naší az školky 48 ro-
din, konkrétně 48 dětí. Děti nemusí docházet ka-
ždý den. rodič si určuje, které dny a kolik hodin 
jeho dítě „školku“ navštěvuje.
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Něco navíc 

organizujeme a nabízíme nejrůznější pohybové, 
relaxační, a volnočasové aktivity pro děti i dospě-
lé.  
  
 + Tai – chi pro dospělé

 + Jóga pro dospělé. 

 + orientální tance pro dospělé.

 + Cvičení pro těhotné

 + Magic club

 + Dětská jóga

 + Sportovní tance

 + Tanečky

 + Jogohrátky

 + Masáže

 + Fyzioterapie

 + Sauna

 + pilates

 + Step aerobic

 + zumba

 + aerobic

 + Flexibary

Příměstské tábory

Každoročně pořádáme letní příměstské tábory 
pro děti od 6 do 12 let, které probíhají na pobočce 
v roudnici n/L i v Kralupech n/v. Každoročně se 
jich účastní až 270 dětí.  

Letní pobytový tábor

od roku 2015 pořádáme letní pobytové tábory, 
který probíhá v rokytnici nad Jizerou. Každý rok 
se ho účastní 40 dětí ve věku 6 až 14 let.  

Narozeninové oslavy

pokud chtějí rodiče svým dětem uspořádat vel-
kou narozeninovou oslavou s mnoha hosty v pří-
jemném prostředí se spoustou hraček a herního 
vybavení, mohou využít našich prostor. 

Jednorázové akce

v průběhu roku organizujeme jednorázové akce 
pro rodiny s dětmi. Mezi nejúspěšnější patří 
Lampionový průvod v Kralupech n/v, kterého se 
účastní i více než 200 osob, Mikulášské besídky  
a dětské karnevaly.
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technický pracovník   

Eva Hrnčálová, renata Špalová

vedoucí aZ školky   

alena nováková

učitelka aZ školky

petra nováková, Lucie Šimralová,  
adéla nesládková

porodní asistentka   

Lenka Cimlerová

hlídání dětí    

Květa nerudová, Hana Machová

lektoři a lektorky 

zuzana Kabátová, Jana Eliška  Hrabánková,  
Hana Machová, Barbora Krejzová, 
Šárka Hrubá, Iveta Jirasová, 
anna Cechmanová, Marta Matějovská, 
Jan pischnoth, Eva Šebová

výživový poradce

Daniela Havláková

FyZioterapeutka

Jana Bradáčová

psychoterapeut

Jan Martínek

Masérky a Maséři

václav Hamrozi, Luďka Šírová, 
Ivona paďourová

Účetní služby    

Jaroslava vydrová

Zakladatelky    

Iveta Fidlerová, Eva Klesová

výkonná ředitelka   

Iveta Fidlerová

Zástupkyně ředitelky   

Kateřina Štěpánková

sociální pracovnice a rodinná terapeutka 

Kamila Klupáková

sociální pracovnice     

Martina Laupyová, vlasta Sekerová,  
Hana zavřelová, zdena pechrová

psycholožka    

Johana Elisová, radka rybáková

klíčová pracovnice pro nrp  

renata černá

pracovník v sociální službě  

Ivona paďourová, petra Matiová

  
provoZní, recepční aZ centruM 

alena nováková

adMinistrativní pracovnice  

Simona Jelínková

provoZní, recepční centruM Matýsek 

Kateřina Haklová

recepční Mondea centruM  

Lucie rousová, Denisa rousová
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Hospodaření za rok 2016

Přispěvatel
Město roudnice nad Labem - Klíč

Město roudnice nad Labem - Kecka

Krajský úřad Ústeckého kraje - prorodinné akt.

Krajský úřad Ústeckého kraje - Klíč

Krajský úřad Ústeckého kraje - Kecka

Úřad práce 

Úřad práce - náhradní rodinná péče

MpSv - ESF (Dětská skupina)

MŠMT - ESF (prevence školní neúspěšnosti)

nadace čEz

nadační fond albert

Řízení letového provozu

ostatní dary

vlastní činnost, úroky, tržby z prodeje materiálu

Celkem

Celkem
70932,00

10297,00

31428,00

520382,00

104723,00

827274,00

759762,69

868106,18

162193,24

40000,00

36467,00

40000,00

100050,00

3194811,54

6766426,65

Náklady
osobní náklady

Spotřeba (nájemné, služby aj.)

ostatní náklady

příspěvky, daně a poplatky

Náklady celkem

Celkem
3476280

3152479,58

15439,2

7100,16

6651298,94

Výnosy
provozní dotace

přijaté příspěvky

Tržby z prodeje služeb a majetku

ostatní výnosy 

Výnosy celkem

Celkem
3355098,11

216517

3194695

116,54

6766426,65

50 %47 %

3 %

0 %

provozní dotace
přijaté příspěvky
Tržby z prodeje služeb a majetku
ostatní výnosy 

osobní náklady
Spotřeba (nájemné, služby aj.)
ostatní náklady
příspěvky, daně a poplatky

náklady

výnosy

52 %48 %

0 %0 %

Město roudnice nad Labem - Klíč
Město roudnice nad Labem - Kecka
Krajský úřad Ústeckého kraje - prorodinné akt.
Krajský úřad Ústeckého kraje - Klíč
Krajský úřad Ústeckého kraje - Kecka
Úřad práce 
Úřad práce - náhradní rodinná péče
MpSv - ESF (Dětská skupina)
MŠMT - ESF (prevence školní neúspěšnosti)
nadace čEz
nadační fond albert
Řízení letového provozu
ostatní dary
vlastní činnost, úroky, tržby z prodeje materiálu
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výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016

Název ukazatele
Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 7

Spotřeba materiálu, energie a ost. 
neskl. dodávek (501, 502, 503)

prodané zboží (504)

náklady na cestovné (512)

ostatní služby (518)

osobní náklady celkem ř. 13 až 17

Mzdové náklady (521)

zákonné sociální pojištění (524)

zákonné sociální náklady (527)

Daně a poplatky celkem ř. 19

Daně a poplatky (531,532,538)

ostatní náklady celkem ř. 21 až 27

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
ostatní pokuty a penále (541)

Jiné ostatní náklady (549)

poskytnuté příspěvky celkem ř. 35

poskytnuté čl. příspěvky a přís. 
zúčtované mezi organizač. složkami 

(581,582)

Daň z příjmů celkem ř. 37

Daň z příjmů (591,595)

NÁKLADY CELKEM  
ř. 1 + 8 + 12+ 18 + 20 + 28 + 34 + 36

č. ř.
001

002 

003

005

007

012

013

014

016

018

019

020

021 

027

034

035 
 

036

037

038

Hlavní
3 068 959,93   

436 594,15 
   

0,00   

19 638,00   

2 612 727,78   

3 476 280,00   

2 811 232,00   

653 224,00   

11 824,00   

4 088,00   

4 088,00   

15 439,20   

1 000,00 
   

14 439,20   

2 990,00   

2 990,00 
 

   

22,16   

22,16   

6 567 779,29   

Hospodářská
83 519,65   

3,90 
   

68 515,75   

0,00   

15 000,00   

0,00   

0,00   

0,00   

0,00   

0,00   

0,00   

0,00   

0,00 
   

0,00   

0,00   

0,00 
 

   

0,00   

0,00   

83 519,65   

Celkem
3 152 479,58   

436 598,05 
   

68 515,75   

19 638,00   

2 627 727,78   

3 476 280,00   

2 811 232,00   

653 224,00   

11 824,00   

4 088,00   

3 000,00   

15 439,20   

1 000,00 
   

14 439,20   

2 990,00   

2 990,00 
 

   

22,16   

22,16   

6 651 298,94   

Název ukazatele
provozní dotace celkem ř. 40

provozní dotace (691)

přijaté příspěvky  
ř. 42 až 44

přijaté příspěvky (dary) (682)

Tržby za vlastní výkony a za zboží 
(601,602,604)

ostatní výnosty celkem ř. 47 až 52

výnosové úroky (644)

Tržby z prodeje majetku celkem  
ř. 54 až 58

Tržby z prodeje materiálu (654)

VÝNOSY CELKEM  
ř. 39 + 41 + 45 + 46 + 53

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
PŘED ZDANĚNÍM  

ř. 59 - 38+36
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

PO ZDANĚNÍ  
ř. 60-36

č. ř.
039

040

041 

043

045 

046

049

053 

056

059 

060 
 

061

Hlavní
3 355 098,11   

3 355 098,11   

216 517,00 
   

216 517,00   

3 087 525,00 
   

116,54   

116,54

400,00 
   

400,00   

6 659 656,65 
   

91 899,52 
 

   

91 877,36   

Hospodářská
0,00   

0,00   

0,00   

 
0,00   

106 770,00   

 
0,00   

0,00   

0,00   

 
0,00   

106 770,00   
 

23 250,35   
 
 

23 250,35   

Celkem
3 355 098,11   

3 355 098,11   

216 517,00   

 
216 517,00   

3 194 295,00   

 
116,54   

116,54   

400,00   

 
400,00   

6 766 426,65   
 

115 149,87   
 
 

115 127,71   

náklady výnosy

Toto jsou vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2016. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce sestavené 
k 19. 6. 2017 je uložen v sídle obecně prospěšné společnosti,na webových stránkách obecně prospěšné společnosti a ve sbírce listin 
vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl o, vložka 533.
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rozvaHa k 31. 12. 2016

Název ukazatele
 

Krátkodobý majetek celkem  
ř. 41 + 51 + 71 + 79

zásoby celkem ř. 42 až 50

zboží na skladě a v prodejnách (132)

pohledávky celkem ř. 52 až 70

odběratelé (311)

poskytnuté provozní zálohy (314a)

ostatní přímé daně (342)

nároky na dotace a ostatní zúčtování 
se st. rozpočtem (346)

Jiné pohledávky (378)

Krátkodobý finanční majetek celkem 
ř. 72 až 78

peněžní prostředky v pokladně (211)

peněžní prostředky na účtech (221)

Jiná aktiva celkem ř. 80 až 81

náklady příštích období (381)

AKTIVA CELKEM ř. 1 + 40

č. ř.
 

040 

041

048

051

052

055

060

063 

068

071 

072

074

079

080

082

Stav k 1. dni 
účet. období

696 587,61   
 

10 262,48   

10 262,48   

158 225,00   

3 000,00   

0,00   

2 236,00   

136 333,00   

 
16 656,00   

525 073,13   

 
37 568,00   

487 505,13   

3 027,00   

3 027,00   

696 587,61   

stav k posl. dni 
účet. období
1 572 652,45   

 
10 102,00   

10 102,02   

282 779,24   

2 250,00   

26 550,00   

2 236,00   

231 298,24   

 
20 445,00   

1 262 403,19   

 
67 531,00   

1 194 872,19   

17 368,00   

17 368,00   

1 572 652,45   

Název ukazatele
 

Vlastní zdroje celkem ř. 84 + 88
Jmění celkem ř. 85 až 87

Fondy (911)

výsledek hospodaření celkem ř. 89 až 91

Účet výsledku hospodaření ř. 82 - 130

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
(+/-931)

nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let (+/-932)

Cizí zdroje celkem ř. 93 + 95 + 103 + 127
Krátkodobé závazky celkem ř.104 až 126

Dodavatelé (321)

přijaté zálohy (324)

ostatní závazky (325)

zaměstnanci (331)

závazky k institucím soc. zabezp. a veřej. zdr. 
pojištění  (336)

ostatní přímé daně (342)

Jiné závazky (379)

Dohadné účty pasivní (389)

Jiná pasiva celkem ř. 128 až 129

výnosy příštích období (384)

PASIVA CELKEM ř. 83 + 92

č. ř.
 

083
084

086

088

089

090

 
091

 
092
103

104

106

107

108

110

 
112

120

125

127

129

130

Stav k 1. dni 
účet. období

-150 415,57   
12 889,37   

12 889,37   

-163 304,94   

x

-132 906,00   

 
-30 398,94   

 
847 003,18   
452 611,00   

46 755,00   

70 290,00   

3 238,00   

228 575,00   

88 647,00   

 
15 106,00   

0,00   

0,00   

394 392,18   

394 392,18   

696 587,61   

Stav k posl. dni 
účet. období

-34 087,86   
14 089,37   

14 089,37   

-48 177,23   

115 127,71   

x

 
-163 304,94   

 
1 606 740,31   

481 663,00   

79 525,00   

76 503,00   

4 463,00   

211 499,00   

79 087,00   

 
11 410,00   

626,00   

18 550,00   

1 125 077,31   

1 125 077,31   

1 572 652,45   

aktiva pasiva

Toto jsou vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2016. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce sestavené 
k 19. 6. 2017 je uložen v sídle obecně prospěšné společnosti,na webových stránkách obecně prospěšné společnosti a ve sbírce listin 
vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl o, vložka 533.
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Kam valíš? - ále, do dé osmičky, tam to žije!
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