
příloha k účetní závěrce
společnosti Klubíčko Beroun, o,p.s.

k 31. 12. 2016

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5Ml2a02 Sb., kteným se stanoví obsah účetní
závěrky pro nepodnikatele. tJdaje přílohy vychrázejí z účetních písemností úěetní jednotky (úěetní
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykézány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2016 a koněící dnem
31. prosince 2016.

Obsah přílohy
Obeené údaje
Popis účetní jednotlry

Používané účetní metody, obecné účehí zásady a způsoby oceňování
1. Způsob ocenění majetku
2. Způsob §anovení reprcdukční pofrzovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opnvné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepačet cizích měn na českou měnu
7. Stanovení rcálné hodnoty majeku a závazků oceňovaných reáInau hodnotou

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu získu a zffit
1. Razpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
2, Pohledávky a závazl<y
3. Dohadné účty
4, lnformace o zaměstnancích
5, Vlastní jmění
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Jméno íyzické osoby,
název právnické osoby

Sídlo společnosti sledované úěetní
období

Minulé účetní
období

Podíl tj.% podíl tl.%
Alena pecková Damilská 172,266 01

Tetín

Datum vzniku společnostl: 31.8.2011

Zřizov atelé o rga n izace :

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změnv (dodatku} Datum změnv (dodatku)
Yiz níže změny v dozorčí radě

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

(Do tabulky uveďte u akciovýcll společností předsedu, místopředsedu a členy představenstva a
dozorčí radv, u s rucenlm uveďte

Funkce Příjmení Jméno
ředitel Pecková Alena
Člen správní rady Egrtová Renáta
Předseda správní radv Bc. Smolíková Martina
Clen správní radv Havlíčková Marie
člen dozorčí radv Veselá Dagmar
předseda dozorčí radv Bc. cížková, DiS. Martina
člen dozorčí radv Mqr. Síchová Kateřina

Ve sledovaném obdobídošlo k následujícím změnám:

Funkce původní člen Nový člen Datum změnv
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Obecné údaje

Popis účetní jednotky rsssnl

Obchodní firma: Klubíčko Beroun, o.p.s.

§ídlo: Damilská 172,266 01 Beroun - Tetín

Právní forma: Obecně prospěšná spoleěnost léO: Zql U 262

Druhy obecně prospěšných služeb:
Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé idospělé,

zdravé děti, celé rodiny a veřejnost
Vzdělávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob
Vzdělávací a aktivační služby pro osoby se zdravotním postižením a pro peěující osoby
Zaměstnáváníosob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin

občanů ohrožených sociálním vylouěením a vytváření podmínek pro možnost
pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, peěujících osob a

dalších skupin občanů ohrožených sociálním vylouěením formou sociálního
podnikání

Poskytování sociáIních služeb pro děti, mladisfué a dospělé se zdravotním postižením
a celé jejich rodiny - odlehčovací služby

Poslrytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením
a celé jejich rodiny - Odlehčovací služby, Osobní asistence, §ociálně aktivizaění

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Zajišťování ochrany práv, ájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých
Pracovní rehabílitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném
sociální prostředí
Poskytování smluvní bezbariérové dopravy pro umožnění využívání poskytovaných

sociálních služeb
Poskytován í sociáln ího bydlení
Poslrytování ubytování pro umožnění využívání sociálních služeb s nepřetžitým provozem
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě v,ýrobků z papíru, qýroba bižuterie,
kartáčnického a konfekěního zboží, deštníků, upomínkoqých předmětů
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařizení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, qýstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Mimoškolní výchova a uzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Reklamn í činnost, marketing, mediáln í zastoupen í
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcích movitých
velkoobchod a maloobchod

- Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v ělánku lll. Zakládací listiny, spoleěnost
vykonává i doplňkovou činnost, o jejímž předmětu a rozsahu rozhoduje správní rada.2.
Doplňkovou ěinnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo
účinnějšího využití kapacit (majetku) společnosti. 3. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena
kvalita, rozsah nebo dostupnostspolečností poskytovaných obecně prospěšných služeb.4,
Veškený zisk získaný z doplňkových činností musí bfi využit na zkvalitnění nebo rozšíření
obecně prospěšných služeb společnosti.
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Používanó účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
oceňování rssszs,)

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č, 563/1991 Sb., o
účetnictví a na základě Vyhlášky 50/,12002 Sb., kterým se stanoví obsah úěetní závěrky pro
nepodnikatele.

1, Zpúsob ocenění majetku

Zásoby jsou oceňovány ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení
Ve sledovaném úěetním období nevytvořila firma vlastní činností žádný investiění majetek
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry, deriváty ani části majetku azávazl<y
zajištěné deriváty.
Ve sledovaném účetním období firma neměla firma žádné přírůstky zvířat

2, Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v (lčetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k maje*u

a) Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování

Odpisouý plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sesťay/a
v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané přt vyčíslování daňových odpisů (u
majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.) , účetní a daňové odpisy se rovnají.

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28
odsí. 3 zákona č.563/1991 §ó., o účetnictví. DodĚuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéte na
pět let od jeho pořízení, ťtčetní a daňavé odplsyse nerovnají.

Druh majetku oceněný ve sledovaném
úěetním období reprodukční pořizovací cenou

Způsob stanovení reprodukční pořizovací
cenY
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Daňové odpisy - Ve sledovaném roce 20í6 úěetní jednotka pořídila stropní systém Erilens
v hodnotě 226.604;

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 39.999 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 501 -
Spotřeba materiálu,

6. Přepoěet cizích měn na českou měnu §gs/*)

a) Ve sledovaném období spotečnosť používata přepočet cizí měny na ěeskou v denním kurzu České
národní banl<y,

7, Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou
hodnotau 6g9/*)

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků aztrát

2. Pohledávky a závazl<y

odběratelé

dlouhodobého hmotného
Běžné období Minulé období

Pořizovací cena Oprávky Pořizovací cena Oprávky
Dlouhodobý

nehmotný maietek
7 7 7 7

Drobný nehmotný
maietek

6 6 6 6

Drobný nehmotný
maietek - darovanÝ

1 1 1 1

Ostatní
Dlouhodobý

hmotný maietek
305 101 80 37

Drobný hmotný
maietek

5 5 5 5

Drobný hmotný
maietek - darovanÝ

26 26 26 26

Drobný hmotný
maietek

274 7a 49 í0

pohledávka vůči
komu

Popis pohledávky částka

klientům o.p.s. faktury za péóe o klienty 132

Závazky

závazek vůči komu Popis závazku částka
soc.podnik klubák Admín.práce 5

Telefonica 02 Telefonníslužbv 2
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Ostatní závazky

Znazlg, částka

ZáIoha od klientu na pobyt Šturovo lJ

ÚOale o pohledávkách a závazcich z titulu uplatnění zástavního a zajišt'ovacího práva

Poskytnuté provozní zálohy

Finanční leasing - není.

3. Dohadné úěty

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty aktivní

popis částka

časové roz|išení aktivních účtů

Popis částka

Běžné období Minulé období
pohledávky kryté zástavním právem
závazkv kMé zástavním právem
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)

Poskytnuté zálohy Poskvtnuto komu záloha celkem
krátkodobé záloha za účetnictví 8

popis částka

6sřavenky
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společnosti Klubíčko Beroun, o.p.§.
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3. lnformace o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů ke dni 31.12.2014

Závazky vúči OSSZ a ZP

zaměstnanci Běžné období Minulé období zaměstnanci Běžné období Minulé období

Pruměrný počet l4 20 Osobní náklady 3I22 z935

- z toho řídících
pracovníků

1 1 - z toho řídících
pracovníků

280 369

institut PZ přírůstek úbyt"t KZ
oSSZ 52 616 622 58

CPZP 8 142 134 l6
vaZP J 0 a

J 0

VZP čR 9 11,I 120 6

ZPMV ČR J 10 l1 z
Kooperativa poj išťovna 11 11

oStatní

SPlatné závazky ke správě sociálního zabezpeěení, zdravotním poiištbvnám, finančnímu úřadu

Druhzávazf,<ll Cástka Datum splatnosti

sociální pojištění 58 2o.1.2a16

zdravottli pojištění 24 20.I.2016

Daň snážková az-e ávislé
činnosti

2 20.1.2016

Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bnkovních účtech

Hotovost 5 Bankovní účty 452

CZK 5 Běžný účet CZK 435

ELIR Veřejná sbírka CZK l7
Ostafuí

Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové cp a majetkové účasti nejsou
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Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové cp

5, Vlastní jmění

Fondy

Přehled veřejných registrovaných sbírek

nejsou

Popis Fondu/způsob norby a použití tvorba použití

rok částka rok částka

Darovaný drobný hmotný a nehmotný
majetek

2012 26

Veřejná sbírka 20|2 5

2013 11 2103 13

20I4 11 2014 4

20I5 29 2015 2I

20I6 l3 2016

Veřejná sbírka Účel veřejné sbírlq, Období od Období do

osvědčení
SZ 068991l20ls/KUSK

-údržba, opravy a rekonstrukce pronajaqých
prosto pro klienty
- výstavba noqich pťostor
- nákup lrybavení a potřeb pro činnosti a terapie
klientů
- zajištění dopravy klientů

ó.5.2015 Doba neurčilí

Veřejná sbírka

Způs ob pr ov ádění sbírky Výtěžek sbírky Čerpání sbírlgl

pokladničkami 40 40

Prodejem předmětu

Ostatní příspěvky

celkem 40 40
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Přijaté dotace na provozní úěely

Přehled přijatých věcných plnění

Výnosy pod le jed notl iuých čin ností orga n izace

Smlouva s účel dotace částka čerpáno

Ikaj sky úřad středočeského
kraje

provozú dotace 2879 2879

Města a obce provozní dotace 350 350

úp Provomí dotace -mzdy 44 44

Firmy provozní dar 12 12

Občané provomí dar 4 4

Nadace Jedličkuv ústav provoaní dar 20 Nevyčerpáno

Výbor dobré rrůle provozrí dar 20 20

Nadace Chaííy 77 provomí dar 0 50

Nadace GCP provozrí dar 37

ARPZPD Klub Vránek provomí dar 85 Nevyčerpíno

Nadace Agrofert provozní dar 43 Nevyčerpáno

pecková Alena provomí dar 18 18

nevyčerpáno

S lužb a (v ě c t4l dar) přij at o
od

povaha daru částka

Studio Jógy Beroun 7x přilaývka, lx karimat. 2

Ing. Trejbal Zdeněk Konvice, polštář, ádle t

Srp Jan Poskytnutá služby J

Martin ř{ruška Houpací lavice, boxy 8

Jana kadlecová Galanterní zbožidle
soupisu

31

qfnosy Běžté období Minulé období

Tůby zavlastní výrobky 4 6

Tržby zprodeje služeb l328 1 135

Tržby zazboži 0 0

Zmén:a stavu vnitropodnikových zásob 0 0
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Aktivace 0 0

Jiné provozť qfnosy 18 21

Přijaté příspěvky 2,] 1 584

zúčtovrání fondů 65 0

Prodej majetku 1l 4

provozní dotace 3273 320,7

celkem 49,70 495,7

sestaveno dne: Sestavil: Podpis statutárn ího zástu pce:

,/, *t: / /l_tz_7.6.2017 | EKUS Beroun, spol. s r.o.
tel 311 611 670

^'uo§fi,3,:J?Yl, .,o.

,č:ol?ltrliJ'_


