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Ooj:eška
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sp{}'L€črgesťech
3i-'o1eCnC3: neTta řái]ncr; SDo_L':účasr V 3ine spcleČr-cst-i

3" Zaffiěsbnancí spŮJ.ečností, ossbní náklady
K 31.12.200Brrenrá soo'l ečriost Žáclrrétrc prarcovníka r' trvalléil 'i]IaC:o-"'IjíIÍi
-ocmě]:u.

V p::ůi:ě}ru rol<u 2l'}0B by_i y uz',avřeny Do}iody o pr:or,,edert_í. pl .i:áceí C:eikciié
in'z-dorié náxjaciy b1riy ii-4 760Kč:"

B/ E'OI-'žlvAi'jÉ ÚČprlrÍ tqurclv, OtsECNÉ ZÁSADY A ZPl]soEY OCjiŇ]oVÁl'.JÍ

Fřeclkrajana t:Čect-lí za.'ěrka C]'ia ZpraCCvána na zák:a,lě zákcl_'a
a.56J,'_L99iSi:" c úČe:nic'-v: á Ird zak]adě o-cált'řeli, 14-tijSLe]:S:\'a Írnaric i

Č}r', krerýrnr SE,stancví postup1r účco.rán1 a o_bsa.l: ťičel.ní zá-,rěrk},- prO
pc]..rIrcx.é S'. Iariy, }:ni_it í, občerr:ská sc1ri-iŽe r:í a 

-1 
irré 

',g1'ýdě 
j ečné

O.]:$á11 JL. Zace

3- " Xpr}sob sc*nění ma jeťku

-1..L. !(1>'J-UY-
*spoleČnost- r!e'.'l astní Žárlné zásobi;

i -2 ^ ocenění irrnotnéhc a nehrrotnéhc inr;es-uičníhc ma jeiku



vytvoř enéh o v -ia'stní c]i.'nnost'í"
spoiečncst nevyrvářÍ' Žádný i-ni'est- j_črrí rna-J etek rrl as.rní č-i.nnr;st.-_í

l .3 ' or:eněn.í_ c=rlnich
Ve sj.edoi";'anérn

maiei-kovtí ričasr'i

2 " ss*g:ásovág:í
Spc1 ečrlc;sL o'de5;ísu
r.ei oda ocepisová'rr í'
Zétkotl' O clan'i 'z pŤí

L.,/

papír'ů a ina'jetkových úč:as*'j-
obclob í spo j. e č:rto st ne v-l- a st r:i _L'1. a ce nrt é pap_í. r:iz cl1l -L

je na zákikarc1ě své}r,c účer-r:ího piár:u rněsíčr:ěo
oc'pcvj_dá zařazen! il c skr-icj'n v náiraZl'iOs"i.j- r:a

jnru

Ť Př*po**t' *j-zích měn na čgsk*"u měyru
he dilj účetni r-lzávěrky je majetek \/ ci=i měr, ě v}-]áclierr .<u::S=:: Č.L.re

DoPj,iÝUJÍCÍ Úna.ln K RoZVAZE A K" VÝKAZU ZisKU A ZiF.ÁI

vJ-as€'l33 Jťnen&
ne rOzcě1ený_ hosp " výsiedek ZeL obcobí 199B -2CC 6 ]e 2364l"]9Kč_ nerozc1ěienJ; hosp . výsledek Za rck 2}0-/ je 24t)i22iČ

Fiosi:cclářský rzýsledek za úče'|-ní rok 200B ie 28g23Kč

Fohlcdárrk3l a závaxky
-pCh' e'lJávk;v co L]iutě spi-atnost-r neJsar-] ei'1'dovánl,

*záve.t'zir;; co ]-húl.ě spiainoSti nejsou e.;idcvániz

Rezervy
-spol ečncsi- reZervy nev)lirroří ta ani neČerp,al a

&.

c

výše příjat'ých příspěvkrl
n^ l1-^'..!c'.|''.n-šlii '

fr'l-.-. ^1^-,^+-.-- L r-(jlr(., 9rCIii-1,

-Z :ohc, ,oŽ ilate dar-'.

1 i X"l -l 1: L..:.r. ..1. * _j.. .t. ..t.. _/ t ,( \ L

92'Iri5,- 1{Č

2100CC,- Kč

ani nevyřad-íla žáciný nehnct'ný
iÍmobný a n*hmo*ný

^.-.^ I .-:-. ^.-r ,-*5poreCí'lOSt- V j:Oíj€
r nr"'tlst-': Ční rna jtrtek

majetek
2aaE nepořídíla

řt Č gr153i1; st}}iilcí.i1l1
,(;:,7l ".6/9 ď

,i:. ij.l.,, l.: :',... ij4"^,, -ffitr.znZ,g{g*,tir-(/) liil:,ri ,i:(-.C.j,,t t...::^, t[j - - & - \\
1,.':s:Si;"'" " f' :ťI';:l.4.1'' l7i

bj(-Lep Soíje/ o'cCá1 tls;K'3 SC1Iu:Cn'iV Praze dne !4"6.2C0!)
inrr ,trŤ:i Blircla : nteci:e(a
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VYKAZ ZISKU A ZTRATY
pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 3I.L2.2008
(v celých tisících Kě)

68379r61,

lČ

Název a sídlo účetní jednotky

Sklep sobě, občanské sdružení
Jásná Í ]-181
Praha 4
14000

označení

tal

Cinnost
NÁKLADY

b
hlavní

1

hospodářská
2

celkem
3

A Spotřebované nákupy celkem

) .AE

A. lV. Daně a poplatky ce|kem 1

A V' Ostatní nák]ady celkem
L-
A' Vl. odpisy, prodaný majetek, tvoloa rezerv a opravných poloŽek celkem

A.Vll. PoskytnutépřÍspěvkycelkem

A.Vlll' Daň z příjmů celkem

533

23a 3 476

0 r15

1,.|_,._,*_
6"7

A. lll. osobní náklady celkem

ii
Ii INÁKLADY CELKEM (A.l + A.ll. + A.lll. + A.lV. + A.V. + A.Vl. + A.Vll. + A.Vlll.) 

I

I -:A I 464 4 L92

Wttosv

b
celkem

3

B. l. rržby za vlastní výkony azazbožÍ celkem

B. ll' Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

B. lV. ostatní výnosy celkem

B. V. TrŽt:y z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných poloŽek celkem

2 266 Óz J 3 093

_n

-1 0

0

B. Vl' Přijaté příspěvky ceIkem

B.Vll. ] ProvoznÍ dotace celkem

VYNOSY CELKEM

I 131 1 131

i

-Xf - 
-3 4A-l B2'7 4 234

C' Výsledek hospodaření před zdaněním NÝNosY cELK. _ NÁKLADY cELK.) 
]

,1 --.1-)z! 363

0l 13

42

13

29tD.
:a_-

Výsledek hospodaření po zdanění -32r

34. Uan z pnlmu

Sestaveno dne:

L5 .6 .20A9
:

l Právní forma účetní jednotky

o} lanské sdružení

Předmět podnikání

nevýdě1ečná čínnost
linka:



ROZVAHA p.o nevýděleěné organi zace
ve zjednodušeném rozsahu
kedni 3L.1-2.2008
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Sklep sobě, občanské sdružení
Jásná I 1181
Praha 4
14000

LJ7nácenl ! AKTIVA

b

Stav k prvnímu dni účeiního
období

1

Stav k poslednímu on1

Účetniho období

2
I

IA" Dlouhodobý majetek celkem (4.1.+A.ll.+A.lll. 4646+ A.tV.) 
I

A. l' 1Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. ll' Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4646

A' lIl. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV' 'oprávky k dlouhod' majetku celkem

0

0

1->A
L-

lP,

al

Krátkodobý majetek celkem (8.1. + B.ll. + B lll. + B.lV.)

Zásoby celkem

Pohledávky celkem

Krátkodobý finančn í majetek celkem

(4. + B.)

+ A. ll.)

(8. l. + B. ll. + B. lil. + B. tv.)l

144

902

L 092
I

I Stav k prvnímu dni účetního
období

J

411

615

Stav k poslednímu dn
úěetního období

4

41

Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM

Vlasiní zdroje celkem

Jmění celkem

Výsledek hospodaření celkem

Cizí zdroje celkem

1 087

1 180

506

0

506

b.

B. t.

6'7 4

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

0

0B. il.

B. ilt, l Krátkodobé závazky celkem 580

94IJiná pasiva celkemB. .,/.
L

119
/^ +Ř\ 1 no'\-1.u,/WJ-l

i

PASIVA CELKEM

Sestaveno dne:

t-4 .6 .2049

i Právní forma účetní jednotky
:-. obcansj{e so.ruzenl

Přeo' 'ět podnikání

nevýdě1ečná Činnost

osoba odpovědná za účetnictví fiméno a podpis)

ing. L. Háj ek

osoba odpovědná za účetní závěrku (méno a pgdpis)

ing ' L. Háj ek
tel.:2242546'7i linka:


